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 (2) (5رفة اهلل ـ نعم اهلل ـ الدرس )مع

 ايطسِٝبػِ اهلل ايطمحٔ 
 ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً غٝسْما قُس ٚع٢ً آي٘ ايٛٝبني ايٛماٖطٜٔ. ،اؿُس هلل ضب ايعماملني

ٙ    :يف ايسضؽ ايػمابل عطفٓما َٔ مج١ً آٜمات ، أٚ ٜـمَط عبـمازٙ إٔ ٜـصنطٚا    إٔ اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل ًٜٛـ  َـٔ عبـماز
نـجري   أٜضمٟا قس أضؾسِٖ إىل ق١ُٝ ، ٖٚٛز نجريٟا َٔ ْعُ٘ عًِٝٗفٗٛ قس عٓس، طٚا ْعُ٘، ٜطؾسِٖ إىل إٔ ٜتصن١ْعُ٘
 ٔ سمادتِٗ املماغ١ إيٝٗما.، ٚبٝٓ، يف أثطٖما يف سٝماتَِٗٓٗما

، ٜٓعـطٕٚ إيٝـ٘   و ايصٜٔ ٜطٕٚ إٔ نٌ َما يف أٜسِٜٗأٚي٦ط بمغًٛب آخط ٖٛ غبشماْ٘ ٚتعماىل شن٤ ْفػ٘ ٚيف ايٛقت
َُما:نٓعط٠ قماضٕٚ عٓسَما قماٍ ُ٘ إ٢ْٖ ٣ِ ع٢ًَٜ ٝأٚٔتُٝت ًٞ  آَتماٜى ٔفَُٝما َٚاِبَتؼ٢:عٓسَما قماٍ ي٘ بعض قَٛ٘ (78:)ايككلٔعٓٔسٟ ٔع

ُ٘ َٔ  َْٔكـَٝبوٜ  َتـٓؼَ  َٚاٜل اآلٔخـَط٠ٜ  ايـٖساضَ  اي٤ً َِْٝما  َٔـ ٔ  ايـٗس َُـما  َٜٚأِسٔػـ َٔ  ٜن ُ٘  ٜأِسَػـ ِٝـوٜ  اي٤ًـ ٞ  اٞيٜفَػـمازَ  َتِبـؼ٢  َٚاٜل إ٢ٜي  ٔفـ
َُمانمإ دٛاب٘:  (77)ايككـل: اأٜلِضض٢ ُ٘ إ٢ْٖ ٣ِ ع٢ًَٜ ٝأٚٔتُٝت ًٞ ، ٚعٓسٟ خرب٠ يف ايبٝع ٚايؿطا٤، طأْما شنٞ ٚؾماط ٔعٓٔسٟ ٔع

ٞ ف، ٚعٓسٟ خرب٠ يف ايعضاع١، ٚعٓسٟ خرب٠ يف نصا ٖهـصا ٜٓعـط    ، ْٚتـماز سـٓهو ٚشنـما٥ٞ.   ٗصا ٖٛ ْتماز ؾـٛماضت
 ٜٓعطٕٚ إىل َما بني أٜسِٜٗ. -أٚ ضمبما أنجط ايٓماؽ  -ايٓماؽ 
ِ  :ايٓعط٠ إىل َما بني أٜسِٜٗبمغًٛب آخط ٜكٍٛ ألٚي٦و ايصٜٔ ٜٓعطٕٚ ٖصٙ  (غٛض٠ ايٛاقع١)فٞ ف ُِٜت  َٖـما  ٜأٜفـَطٜأ

َٕ شكـًٕٛ َـٔ   فت ;اٍ ايو ػٕٓٛ َٓٗما كتًـ  ايجُـماض  ، ٖصٙ األَٖٛصٙ األَٛاٍ ايو ؼطثْٛٗما (63)ايٛاقع١:َتِشُطُثٛ
ِِ  ٖٚصا ايعضع ايصٟ ٜٓبت بعس سطثهِ، ٚضا٥ٗما ع٢ً أَٛاٍ نجري٠، ٖصٙ األضض ايو ؼطثْٛٗما ُ٘  ٜأٜأْـُت ِّ َتِعَضُعَْٛـ  ٜأ

ُٔ َٕ َِْش أْـت   تتـصنط    ا، إشتـصنط  عًٝو، كٍٛ يو: تصنط ايٓعِ ايعع١ُٝ؟ ْٖصا غؤااٟل أيٝؼ (64)ايٛاقع١:ايٖعاض٢ُعٛ
ِ غـتفٗماّ  االَـٔ  ٝمتٞ ع٢ً ٖصا ايٓشـٛ  ، ففػٓصنطى مٔ ُِٜت َٕ  َٖـما  ٜأٜفـَطٜأ ِِ   َتِشُطُثـٛ ُ٘  ٜأٜأْـُت ِّ َتِعَضُعَْٛـ ُٔ  ٜأ  َِْشـ

َٕ  ع. إشٟا ٖصٙ ٚاسس٠.اضاهلل ٖٛ ايع نٝ  غٝهٕٛ دٛاب نٌ ٚاسس َٓما؟ (63،64)ايٛاقع١:ايٖعاض٢ُعٛ
ظضاعـ١   (ٔايـبُ )ظضاع١  (ماتايك)ظضاع١ ، ظضاع١ ايعضع بني أٜسٟ ايٓماؽ غٛا٤ّايعضاع١ تؿٌُ كتً  األقٓماف ايو 

خًل ٖصٙ األضض ايصٟ ٖٛ ، اهلل عس إٔ تعرتف أْت بمٕ اهلل ٖٛ ايعاضبع .ظضاع١ اؿبٛب، تػ٢ُ نًٗما ظضاع١ ،ايفٛان٘
، ٖٛ ايـصٟ خًـل   ، أٚ ٖصا اؿٝٛإ ايصٟ ؼطخ عًٝ٘ايو ؼطخ عًٝٗما، ٖٛ ايصٟ خًل يو ٖصٙ اآلي١ ايو ؼطثٗما

 .اث١، أٚ تكبض بٗما عذ١ً ايكٝماز٠ يف اؿٖطًو األٜسٟ ايو تكبض بٗما احملطاخيو ت
ٚاغـع١   مٟا، يـٛ تعٛٝـ٘ أض ـ   ال ٜػتٛٝع ٌٖ ٜػتٛٝع األع٢ُ إٔ وطخ؟ ؟ٚاألعني ايو تبكط بٗما أيٝػت َٔ اهلل

٘  ،وطثٗماإٔ ٜػتٛٝع  ال ،ؼطثٗما أْتٖصٙ يو ٚٚتكٍٛ ي٘: دسٟا  أض ـ١ٝ قـماؿ١ يًعضاعـ١     ،أض ١ٝ نبري٠ تعٛٝـ
ٖـٌ  ست٢ يٛ نمإ قشٝض اؾػِ يهـٔ فماقـس ايبكـط     ،أْت ايصٟ ؼطثٗما أْت بٝسىإٔ تهٕٛ يهٔ ْطٜس  :ٚتكٍٛ ي٘
 ٜػتٛٝع؟

صٟ أٚزع فٝٗما ٖصٙ َٔ اي، ٌٖ ٖٞ غٛا٤ ٖٞ ٚايطَماز، أٚ ايسقٝل أٚ أٟ ؾ٤ٞ آخط؟ ماثِ ٖصٙ ايرتب١ ايو ؼطخ فٝٗ
 أيٝؼ ٖٛ اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل. ؟، فذعًٗما قماب١ً يإلْبماتاـماق١ٝ

ُِٜتِ:السغ َػماس١ األغ١ً٦ نجري٠ زاخٌ ٖصٙ اآل١ٜ َٕ َٖما ٜأٜفَطٜأ ِِ   َتِشُطُثٛ ُ٘  ٜأٜأْـُت ِّ َتِعَضُعَْٛـ ُٔ  ٜأ َٕ  َِْشـ  ايٖعاض٢ُعـٛ
 أغ١ً٦ نجري٠. ٗما، زاخًٗمااألضض ٚاْتٗما٤ بمايجُط٠ ايو ػَٓٝٔ  ا٤ٟبس ،دسٟانجري٠ زاخًٗما أغ١ً٦ 

ٕٖٖٛ ايصٟ أْبت  ،بمٕ اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل ٖٛ ايصٟ ظضع مٟانٓت َعرتف فإشا َ٘ إ٢ ّ َٚايٖٓـ٣َٛ  اٞيَشـ ٚ  ٜفمأيُل اي٤ً   (95:)األْعـما
ٕٖ ٖٛ اهلل فًل اؿ  ٚاي٣ٛٓ؟ايصٟ ٜ، َٔ ايرتب١يف بماطٔ  ٖ اٜؿ أْت فكط تًكٞ َ٘ إ٢ إشٟا فٗٛ  َٚاي٣َٖٛٓ اٞيَشٚ  ٜفمأيُل اي٤ً

 ؟ايعاضع، أيٝؼ نصيو
، ٖٚـصا  ََٓ٘ٔ اؿطاث١ ٖٞ أْما عًٝٗما أمتهٔ بٗما َٔ ايعضاع١، ٚايك٠ٛ ايو  ،فإشا نٓت َعرتفما بمٕ ٖصٙ األضض َٓ٘

فُـما ٖـٛ املٛقـ      األؾذماض ايو لين َٓٗـما األَـٛاٍ ايهـجري٠.   ، ٖٛ ايصٟ أْبت ٖصٙ ْٚٛاٙ ٘ايعضع ٖٛ ايصٟ فًل سٓب
يٓفػٞ إٔ أنٕٛ ممٔ قـماٍ اهلل   ٌٖ أض ٢ ايكشٝض؟ املٛق َما ٖٛ  ؟ػب١ يٞ َٓ٘ تعماىل أَماّ َما أعٛماْٞايكشٝض بمايٓ

ٕٖ:عِٓٗ َٕ إ٢ ّْ اإل٢َْػما  ؟(34:بطاِٖٝإ)ٜنف٤ماْض ٜيٜعًٝٛ
، أخـطز َـٔ   نبري٠ َٔ املماٍ أٚ أٟ قكٍٛ ظضاعٞ به١ُٝ (ٞٓٚـُب)أٚ  (قماتٞ)َٔ َما بعت أخطز َٔ ططف ايػٛم بعس 

ـ ما دٓٝت٘ َٔ تًو األؾذمامبٌ ٚأْما قُٖ املعضع١ططف  َُ ، ظًـّٛ  سبط عـٔ اهلل ض ايو ظضعٗما اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل، ٚأْما 
ٚتكـِ آشاْـو عـٔ     ٛدٗو عـٔ اهلل، ٞ بٌٖ ًٜٝل بو إٔ تٛي١ يٓماس١ٝ اإلْػما١ْٝ تًٝل بماإلْػمإ؟، ٌٖ ٖصٙ َٔ انفماض



 (3) (5رفة اهلل ـ نعم اهلل ـ الدرس )مع

أيـٝؼ ٖـصا َـٔ     ؟َـما لًٝـ٘ عًٝـو  ـُريى    ٌٖ ٖصا ٖـٛ   ٌٖ تط ٢؟ فتهٕٛ ظًَٛما نفماضٟا؟ ، ٚتعطض عٔ اهللاهلل
أّ إٔ ايصٟ ٜٓبػٞ يو بعس إٔ تهٕٛ  َٔ ايهفط؟ أيٝؼ ٖصا َٔ اؿُماق١؟أيٝؼ ٖصا  اؾفما٤؟ أيٝؼ ٖصا َٔ ايػ٤ٛ؟

ِِقٛي٘ تعماىل: ت اإلدماب١ ايكشٝش١ ع٢ًقس أدب ُ٘ ٜأٜأُْت ِّ َتِعَضُعَْٛ ُٔ ٜأ َٕ َِْش أْـت   فكًت: بٌ أْـت ٜـما اهلل   ايٖعاض٢ُعٛ
٧ قًبو تً، ٚلض ْعُت٘ ايعع١ُٝ عًٝو، ٚتعرتف بإسػماْ٘ ايهبري إيٝو، فٝدؿع قًبو، فماًْٛكت أْت يتكٚسايعاضع
َ  ،، ٚتؿعط نِ أْت َسٜٔ ي٘ بإسػماْ٘ ايععِٝ إيٝوي٘ غبشماْ٘ ٚتعماىل س٘بما ماَـ٘ غـبشماْ٘   فتهٕٛ ْفػو َٓهػـط٠ أ

 َٔ ٜؿعط بععِ ٚقع اإلسػمإ عًٝ٘؟ ، ٚاْؿسازْؿسازٟا عماطفٝ٘ماا، َٓؿس٠ مٛٙ ٚتعماىل
ٟٗ فني ٖٛ األيٝل بماإلْػمإ َٔ ٖصٜٔ؟ أيٝؼ ٖٛ املٛقـ  ايجـماْٞ؟ ألْٓـما إشا ٚقفٓـما املٛقـ  األٍٚ، َٛقـ        املٛق أ

فكًٓما: بٌ أْت ٜـما   ،ٖصا ايتػماؤٍ اإلهلٞ ٢ًْما يف إدمابتٓما عضأقط، بعس إٔ نٓما قس ؾٗسْما ع٢ً أْفػٓما ٚايعًّٛ ايهفماض
تعماٌَ َعو َعما١ًَ ايعًّٛ ، ثِ أبمْو أْت ايعاضع ؾٗس ٚأقٓطأعرتف ٚأ ت ٖصٙ دطل١ نبري٠؟، أيٝػعآض، أْت ايعاهلل

 .دطل١ نبري٠ فعاٟل أيٝػت ٖصٙ دطل١ نبري٠؟ !ايهفماض؟
ِِ ُ٘ ٜأٜأُْت ِّ َتِعَضُعَْٛ ُٔ ٜأ َٕ َِْش ِٛ  ايٖعاض٢ُعٛ ٕ   ٓـما أْتتمنـسٚا  ست٢  - ََْؿما٤ُ ٜي ِٛ - مـٔ ايعاضعـٛ ُٙ  ََْؿـما٤ُ  ٜيـ ًَٞٓـما  ٜيَذَع
ٜٛماَّما ٕ     ،أٚ عماق  طب١  تمتٞ ي٘ (64،65)ايٛاقع١:ُس ، ٚػـ   أٚ تٓعسّ األَٛـماض، فتػـكط األٚضام، ٚتـصبٌ ايػكـٛ

ِِٜفٜعايػٝكمإ فٝتشٍٛ إىل سٛماّ َٕ ًُٞت ُٛٗ بعس ٖصٙ نٝ  أقبشت َعضعو  ،تتعذبٕٛ َٔ غ٤ٛ سماي٘ (65:)ايٛاقع١َتٜفه٤
 ، أقبشت سٛماَما.، أقبشت ٖهصا َٓعطٟا َٛسؿماإٔ نماْت خضطا٤ َٚٓعطٖما مجٝاٟل

إشٟا فٗٛ ايصٟ ضع٢ ٖـصٙ ايؿـذط٠ ستـ٢     ;ٜعرتف بمٕ اهلل ٜػتٛٝع فعٌ ٖصا؟ إشٟا ٖصا إقطاض آخط ٌٖ نٌ ٚاسس َٓما
ست٢ دٓٝت أْت مثماضٖـما. أّ تعـٔ    ٠ط، ٖٛ ايصٟ ضع٢ ٖصٙ ايؿذايهبريكٌ َٓٗما ع٢ً ٖصا احملكٍٛ اغتٛعت إٔ ؼ

ٖٞ أٜضما ممما خًكـ٘ اهلل غـبشماْ٘ ٚتعـماىل،     ايطعما١ٜ؟ ماأْ٘ ايػماظ ٚايبٛزض٠ ٖٚصٙ ايهُٝماٜٚمات ٖٞ ْفػٗما ايو أعٛتٗ
ِٛ ط أْ٘تصن٤ْفػ٘ ٚيف ايٛقت  ُٙ ََْؿما٤ُ ٜي ًَٞٓما ٜٛماَّما ٜيَذَع  .ُس

فغ ، ٚاملما٤ قًٌٝ ست٢ ٚقٌ ايٓماؽ إىل زضد١ إٔ نٌ ٚاسس اسـت فسبما ال ٜٛدس أَٛماضٜهٕٛ ايٛقت عٓسَما  السغ،ٚ
٠ يف سٝما٠ ايٓماؽ قس أٚ أٟ أْٛاع األؾذماض ايو هلما أ١ُٖٝ نبري (ٔٓايُب) ٚأ (ٚايكمات) مبما يسٜ٘ َٔ َما٤ يبٝت٘ ٚسمادت٘
ِٛ إشٟا  .تٓفـع تعـس     ٌٖ غٝٓفع؟ ، ٌٖ ٖٛ ٚقت ايبٛزض٠ ٚايػماظ؟أقبشت ظما١٦َ، أقبشت دماف١ ُٙ  ََْؿـما٤ُ  ٜيـ ًَٞٓـما  ٜيَذَع

ٜٛماَّما ًِّٛع ؾ٦ٝما،ٚتض (1)ه١ٓٝبمامل تصٖ  تػٓع ُس  أعٛاز دماف١. ذ بمايهُٝماٜٚمات، فال ٜ
ـ ٚٔ ْكّٛ بمايعٌُ فٝٗما، ٚمٔ ََ يٓماٖٞ إٔ ٖصٙ  -ْتكً  يف أَٛايٓما  ٚمٔ -  ذ يف أْفػٓماطٓغيهٔ َٔ أٜٔ َت ٔ مٔ ََ

ْ  .  آخطٙٚمٔ.. إىل ٚمٔ،، ٔ لين مثماضٖماغطغٓما أؾذماضٖما، ٚمٔ ََ َـٔ أٜـٔ    .هلل غـبشماْ٘ ٚتعـماىل  ٓما َـع ْػـٝما
ِ  َََٚما :ط قٛي٘ تعماىل، ٚإٔ ْتصن١ماٗاهلل ايعع١ُٝ عًٝ ١ْعُ ط زا٥ُّماأْفػٓما ع٢ً إٔ ْتصن١ ضألْٓما   ْطٚٚذ؟ تطٓغ  ٔبٝهـ
َٔٚ ١َُٕ َٔ ِْٚع ُٔ ٘ٔ ٜف ١َُٜ َتُعٗسٚٞا َٚإ٢ٕ (53:)ايٓشٌاي٤ً ٘ٔ  ِْٔع َٖما  اٜل اي٤ًـ ٌ ُتِشُكـٛ ـ  (18:)ايٓشـ دت ٖـصٙ اؿمايـ١ أٚ املفـماِٖٝ    تطٓغ

ـ  إٔ ٜكبض ٍ إىلدعًت نٌ ٚاسس َٓما ٜتشٖٛ ،سماالت غ١٦ٝ يسٜٓما يف أْفػٓما مااملػًٛط١ ايػ١٦ٝ فٓتر عٓٗ ، ٟانفـماض  مٟاظًَٛ
 ط.ٖٛ إٔ تتصن١ ؟فُما ايصٟ ٜبعسى عٔ إٔ تهٕٛ َٔ ايعماملني ايهمافطٜٔ بٓعِ اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل

ِ  طى اهلل فٝٗـما األغ١ً٦ ايو شن١ ٖصٙ ٢ًفمد  ع ط تًكما٥ٝ٘ماال تتصن١ٓت أْت إشا ن ُِٜت َٕ  َٖـما  ٜأٜفـَطٜأ ِِ   َتِشُطُثـٛ  ٜأٜأْـُت
ُ٘ ِّ َتِعَضُعَْٛ ُٔ ٜأ َٕ َِْش  . َٔ ايصٟ ٜػتٛٝع إٔ ٜكٍٛ: مـٔ؟ ٝع إٔ تكٍٛ: مٔٚايصٟ أْت بمايٛبع ال تػتٛ ايٖعاض٢ُعٛ

، يـٛ  ٖٚٛ ٜتٛقع عكٛب١ َٔ اهلل ألؾذماضٙ، يعضاعت٘إال إٔ ٜكٍٛ مٔ ٜػتٛٝع  -ضمبما  -ال ٜػتٛٝع أسس، َما َٔ أسس 
 يف ْفػ٘ إٔ اهلل ٖٛ ايعاضع. ٜكٍٛ: مٔ. فهٌ ٚاسس َكٓط

ُٚأغًٛب تعساز ايٓعِ :بماألغًٛب األٍٚ إشٟا فتصنط غٛا٤ّ ٗت إيٝو ٚد، أٚ عٔ ططٜل اإلدماب١ ع٢ً ٖصٙ األغ١ً٦ ايو 
ِٛ ٚإىل أَجمايو َٔ بين آزّ ُٙ ََْؿما٤ُ ٜي ًَٞٓما ٜٛماَّما ٜيَذَع ِِٜفٜعُس َٕ ًُٞت ُٛٗ ٌ  (65)ايٛاقع١:َتٜفه٤  ؟ثِ يف األخري َماشا متًو إٔ تعُـ

٘ٔ ُٜكًُِّٜ  ٜفٜمِقَبَض :شنط اهلل قكت٘ يف غٛض٠ ايهٗ  ال ؾ٤ٞ. تكبض نكماس  اؾ١ٓ ايصٟ ِٝ  ٔفَٝٗـما  ٜأْٜفـلَ  ََـما  ع٢ًَٜ ٜنف٤
َٞ ٖٔ تعٛــ ستـ٢ ػـ      ،َـماٟ بعس إٔ هعًـٗما اهلل سٛما  ؟ٌٖ متًو يف األخري ؾ٦ٝما (42:)ايهٗ ُعُطٚٔؾَٗما ع٢ًَٜ َخما٠١َٜ٢ٚ َٚ

ٓـ٘  ُعهػعٌ بٓماتـو ْٚػـما٤ى   ٚ (ايكمات)تكتًع أْو  ٖٛضمبما آخط فهط٠  غٝكماْٗما ٚتتشِٛ، َماشا لهٔ إٔ تعٌُ؟
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َٕ إ٢ْٖما أيٝؼ نصيو؟ (نَٛما َٔ اؿٛ )يٝهٕٛ يف األخري  َُٛ ُُِػَط ـ  (66)ايٛاقع١: ٜي ، ال خػـماض٠ ال متًـو ؾـ٦ٝماٟ   ، ١غطاَ
 متًو إٔ تضع بسا٥ٌ يٓفػو.

يـٛ   ،ٚبؿـهٌ نـبري   (ايكـمات )، يف َععِ أضٜماف ايُٝٔ ٜعٝؿـٕٛ عًـ٢   َجاٟل يف ٖصٙ ايبًسإ يف األضٜمافآلٕ ايٓماؽ ا
ُما يـٛ أقـبشت ٖـصٙ ايؿـذط٠ ال قُٝـ١      ٝضٕٚ بمْ٘ لهٔ إٔ ٜهٕٛ بسٜاٟل فتتكٖٛ ْػمهلِ: َما ٖٛ ايبسٌٜ ايصٟ أْتِ

ُٜ َجاٟل إلْتمادٗما؟ ـ  (ايكمات)ٌ ػتكَبتكفٌ ايػعٛز١ٜ فال  ، فتضـٛطٕٚ إىل قًـع ٖـصٙ األؾـذماض عٓـسَما      مٟافٝبك٢ َرتانُ
  ْهِ؟ ٌٖ ٖٓماى بسٌٜ؟، َما ٖٛ ايبسٌٜ يف أشٖماماتكبض ال ق١ُٝ حملكٛهل

يف ٖصٙ املٓـماطل إشا نـمإ    بٛا، هٚططٚا يف بسٌٜ إشا أَهٜٔفهِّإٔ  يٓماؽ وماٚيٕٕٛ اإ :مٔ ْكٍٛ يف بعض األسٝمإ
ط ايعطٚف ٚاملٓمار ضمبما َع تػٝٗ (ايكمات)عٔ  و لهٔ إٔ تهٕٛ بس١ًٜبماإلَهمإ ظضاع١ بعض أْٛاع األؾذماض األخط٣ اي

تػري ٜـ ضمبـما ايػـعٛز١ٜ    (يًكمات)ٍ املٓمار يف ٖصٙ املٓماطل إىل َٓمار بماضز دسٟا قس ال ٜكًض َٔ عماّ إىل عماّ قس ٜتشٛٓ
 َُٜكـٖسض نبري٠ ٖٛ أْ٘  ق١ُٝ (يًكمات)ألٕ املعًّٛ ٖٛ إٔ َما دعٌ  ;فتكبض ٖصٙ ايؿذط٠ ال ق١ُٝ هلما االقتكمازٟٚ عٗما 

 ، أيٝؼ نصيو؟إىل ايػعٛز١ٜ
ُٜيف ايبالز قًٌٝ (ايتدماظٜٔ)  طٚا إٔ ٜبشجٛا عٔ أْٛاع أخط٣.وماٚيٕٛ إٔ ٜفه١ ؟فماْمإْٛ دٓع، أيٝؼ َععِ ايٓماؽ 

عٓسْما بسٌٜ ٚط يف ْٛع آخط ، غٓفه١اهلل ٖصٙ ايؿذط٠، مٔ يػٓما عماد١ إيٝٗماِٗ فُٝما إشا  طب ٔ ًَٓٛل أْٚيٝؼ َٔ
 ال.. آخط

يف ٖـصٙ   ،طٚف فكـط ٖصٙ ايؿذط٠ قس تهٕٛ ْع١ُ نبري٠ يًٓماؽ يف ٖـصٙ ايعـ   - ٚاهلل أعًِ -أعتكس بمْٗما َٔ د١ٗ 
سٝح ال زعِ َٔ دماْ  ، متهٔ ايٓماؽ َٔ ظضاع١ أؾٝما٤ نجري٠، يف سماي١ عسّ ايعطٚف اـماق١، يف سماي١ ق١ً األَٛماض

 ايسٚي١ يًُعاضعني.
ايو تعٝـ يف كتً  أْٛاع ايرتب١، ٚتتشٌُ ايعٛـ بٓػب١ نبري٠، ٚتمتٞ يف ايػـ١ٓ بـمنجط َـٔ    ٖصٙ ايؿذط٠ 

ٛ ْع١ُ نبري٠ ماأْٗ :ٙايٓماؽ ٜفُٕٗٛ ٖصٚ ،ع٢ً ايٓماؽ نبري٠ ، تعترب ْع١ُقكٍٛ ال ْعُـ١ اهلل  ، ست٢ نجري ٜكٍٛ: يـ
 ٚ ع١ٝ ايٓماؽ غ١٦ٝ.عًٝٓما بٗصٙ ايؿذط٠ يهماْت 

َـما بـني ثالثـني     ،ماؿط ؾدّكإىل مخػ١ ع ما، أقبشت األغط َما بني عؿطٜٔ ؾدّكايتعساز ايػهماْٞ َتعاٜس نٌ غ١ٓ
، ٖـصٙ ايٓعُـ١    غبشماْ٘ ٚتعماىل عًـ٢ ؾهط اهللاإشٟا  . فٝمتٞ ايطظم بٛاغ١ٛ ٖصٙ ايؿذط٠.عؿط اثين إىل عؿط٠ إىل

األؾـٝما٤ ايـو ٖـٞ  ـطٚض١ٜ بمايٓػـب١ يٓـما       ست٢ ٚإٕ نمإ يف ايٛاقع إٔ ٚ عٝتٓما تفطض عًٝٓـما إٔ ْٗـتِ بعضاعـ١    
 ، ٚأٜضما وتماز إىل زعِ إهلٞ.يهٔ ٖصا وتماز إىل زعِ َٔ ايسٚي١، ٚماؿبٛب، ٚايبكٛيٝمات األخط٣ن

ـ  مابك١هٌ ايصٟ نٓما ْػُع عٔ أدٝماٍ غ، مٔ فػسْما فًِ تعس ايربنمات بمايؿْمامٔ قس فػس ، أيـٝؼ  ت، األَٛـماض ق٤ً
، ٚتًـو املٓـماطل ايـو نـمإ ٜعتُـس ايٓـماؽ فٝٗـما عًـ٢ اآلبـماض          ت ٚاْت٢ٗ بعضٗمااألْٗماض أٜضما ق١ًٚ (ايػٍٝٛ) نصيو؟

َُما َٚاٞيَبِشط٢ اٞيَبٚط ٔفٞ اٞيٜفَػماُز ٜظََٗطت املٝماٙ فٝٗما بؿهٌ نبريأٜضما ق١ً االضتٛاظ١ٜ ِٜٔسٟ ٜنَػَبِت ٔب فًـِ   (41:)ايطّٚايٖٓماؽ٢ ٜأ
ـ أٚ  اع١ ايبكٛيٝمات األخط٣ ستـ٢ ٜـٛفطٚا  ظضَٔ ، ٚأْفػِٗ َتُهٓني َٔ ظضاع١ اؿبٛب ٜط ايٓماؽ ٛا ألْفػـِٗ  ٜؤَٚٓ

، نُما قماٍ اإلَماّ فػسْما نًٓما، نبريٟا ٚقػريٟا، ايػُما٤   تعس تعٛٞ بطنماتٗما، األضض   تعس تعٛٞ بطنماتٗما ػصا٤.اي
 .()إشا فػس ايػًٛمإ فػس ايعَمإ عًٞ 
ٞ    َٔ ايسٚي١ ْف يػٓما ْػُعأٚ ، ٚيف اإلزاضٟ، ٚايفػـماز يف ايكضـما٤  ايفػـماز  ، ٚػٗما أِْٗ ٜؿـهٕٛ َـٔ ايفػـماز املـماي
أيػـٓما ْػـُع    ؟، يف اؾماْ  ايتعًُٝٞ، يف اؾماْ  ايكشٞ، يف فماالت نـجري٠ ؾماْ  األَين ٚيف كتً  اجملماالتا

عٔ أخٛما٤ يف ٖصا  (ٍٚؤاملػ ََٔ)عٔ خ ٜتشٓس أيٝؼ ؟(ٍٚؤَٔ ٖٛ املػ)ّ ٜكٓس مٟاأيػتِ تػُعٕٛ بطْماف ِٖٚ ٜؿهٕٛ؟
 .فػماز ع٢ً َػت٣ٛ ايسٚي١ ٚايؿع  أٚ ٖصا اجملماٍ، ،، أٚ ٖصا اجملماٍاجملماٍ

َٔ مشماٍ ايـُٝٔ   (ايكمات) :ماف١ٝ َؤقت١ يػهمإ األضٜمافغعإٚنمٕ اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل َٓشٓما دطع١  يهٔ َماشا؟ ٜبسٚ
 ،ٖٚهصا ..إب قمافع١ٚ ،َععِ املٓماطل ايػطب١ٝ يف قمافع١ قعس٠ ٚقمافع١ سذ١ ،ٖصٙ ٓماطل ايػطب١ٝاملإىل َععِ 

 .(ايكمات)يف قمافع١ قٓعما٤ ٚعُطإ ٚاحملٜٛت ٚاؾٛف ٜعتُسٕٚ فٝٗما ع٢ً  (ايكمات)ٜعتُس ايٓماؽ فٝٗما ع٢ً 
، ٖـصٙ ؾـذط٠ إشا ظـٌ ايؿـع      ٛ َما ه  إٔ ْعتُس عًٝـ٘ بماغـتُطاض  أْ٘ يٝؼ ٖ (ايكمات)َع أْٓما ْكٝض َٔ ظضاع١ 

، ٖصٙ ايؿذط٠ ال تػـتٛٝع إٔ  ٕ ٜهٕٛ ي٘ َٛق  َٔ أعسا٤ اإلغالّبماغتُطاض فبمايتمنٝس ال ٜػتٛٝع أعًٝٗما َعتُسٟا 
 ال. ؟(ايكمات)تػتٛٝع إٔ متضؼ  ٌٗف مٟا، أَما إشا نٓت دما٥عإٔ ٜهٕٛ بٛٓو ممت٦ًمٟا ٚأْت ؾمابعبعس متضػٗما إال 
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، ٖٞ يف ايٛاقـع  هلصٙ ايؿذط٠بمايٓػب١ ْعط٠ قشٝش١ إٔ تهٕٛ يٓما  -أٜضما  - َٓماغ  (ايكمات)مايٓػب١ يؿذط٠ بإشٟا ف
ٖـصٙ األَـ١ خماقـ١      غبشماْ٘ ٚتعماىل يف فرت٠ ايتٝـ٘، ، يهٔ أعتكس أْٗما أؾب٘ ؾ٤ٞ بٓع١ُ َؤقت١ َٔ دماْ  اهللْع١ُ

أؾب٘  ْ٘بمايٓػب١ يٓما نم (ايكماتـ )ف ، ٚاهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل ضسِٝ.إغطا٥ٌٝ نمإ بٓٛمٔ ايُٝٓٝني يف فرت٠ ايتٝ٘ نُما 
 ، املٔ ٚايػ٣ًٛ.ٓش٘ اهلل بين إغطا٥ٌٝ أٜماّ ايتٝ٘ؾ٤ٞ بٛما٥ط ايػ٣ًٛ ايصٟ َ

 .نمات ايػُما٤ ٚاألضض إيٝٓما َـٔ دسٜـس  يٝعٝس اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل بط ;يٓعس إىل أْفػٓما فٓكًشٗما، ْكًض أٚ ماعٓما
َٔ املماٍ، َـماشا غـتعٌُ بٗـصا     عٓسَما تبٝع فٝذتُع يسٜو َبًْؼ (ايكمات)قكٍٛ  (يكماتا)يـ ٛاقع بمايٓػب١ألْ٘ يف اي
َٔ تطنٝما، ٚتؿرتٟ  مٟاٚعسغ ،ٚفماقٛيٝما َٔ ايكني ، تؿرتٟ فٛاٟلغصا١ٝ٥ ، ٚتؿرتٟ َٛازمٟاأيػت غتؿرتٟ سبٛب املبًؼ؟

ٜعُـٌ  أيٝؼ بماإلَهمإ إٔ  ،َٔ خماضز، تؿرتٟ َالبؼ َٔ خماضز، تؿرتٟ بٗصا نً٘ َٔ خماضز ما٘بـبكٛيٝمات َٔ خماضز، َٚس
، ماي١ ايتٝ٘ض ٚ عٝتٓما فٓدطز َٔ سَت٢ َما سماٚيٓما إٔ ْكٚشيهٔ َت٢؟  مادٕٛ إيٝ٘ زاخٌ بًسِٖ؟ٛفط َما وتتايٓماؽ يٝ
 ، نُما استماز بٓٛ إغطا٥ٌٝ.ز قتمادني إىل طما٥ط ايػ٣ًٛٛست٢ ال ْع

َ ، ْع١َؤقت ؟عٔ األغٓماّ ٚاألبكماض ٚاإلبٌ ٌٖ نمإ طما٥ط ايػ٣ًٛ ممهٔ إٔ ٜهٕٛ بسٜاٟل ـ ؤقتـ١ ُـ١  ٖـٛ   (ايكـمات )ـ، ف
ـ ب ٜرتغذ يـسٜٓما  ه  أال٤ايٛقت ْفػ٘ يف  ،ه  إٔ ْؿهط اهلل عًٝٗماْفػ٘ ايٛقت ، ٚيهٔ يف ْع١ُ َؤقت١ ٖـٞ   مامْٗ

 ، ثِ أٚالزِٖ ٖٚهصا.ٜعضعٗما أٚالزٟ َٔ بعسٟثِ ضعٗما أْما فمظ ايؿذط٠ ايو ه  إٔ تبك٢;
ٚيـٛ نماْـت نـٌ     (قـمات )غصا٥ٓما فال ْػتٛٝع إٔ ْعٌُ ؾ٦ٝما، ٚيٛ نماْـت نـٌ ايكـشماضٟ    َما زَٓما َفتكسٜٔ إىل تمَني 

، أقـبشت سمادتٓـما إىل ايػـصا٤ أؾـس َـٔ سمادـ١       ْك  َٛقفما ٚاسسٟا  س أعـسا٤ اهلل ال ْػتٛٝع إٔ  (قمات)اؾبماٍ 
تٓما  س أعسا٤ سمادتٓما إىل ايػصا٤ أؾس َٔ سمادتٓما إىل ايػالح يف َٝسإ ٚقف ٌٖ تفُٕٗٛ ٖصا؟ املػًُني إىل ايػالح

 اهلل.
، يف ٚد٘ أعـسا٥و ٚأْـت ال متًـو قٛتـو    ال تػتٛٝع إٔ تك  ع٢ً قسَٝو ٚتكطر  ،، ايكٛت ايضطٚضٟايػصا٤

 ٚإمنما قٛتو نً٘ َٔ عٓسِٖ.
، أٚ بساٜـ١  ت ايعٛز٠ إىل اهلل غـبشماْ٘ ٚتعـماىل  َٔ َكسَماايٛقت ْفػ٘ ق  ٖٛ يف املٕٛ اؽماش اإ :ٚيهٔ مٔ ْكٍٛ
ٜٚمَطْما بمٕ ْهٕٛ أْكماضٟا يسٜٓ٘، ٚإٔ ْعتكـِ   ًٜٛ  َٓما -غبشماْ٘ ٚتعماىل  -فٓطاٙ  يٓعس إىل أْفػٓما ،ايعٛز٠ إىل اهلل
ٛ بماملعطٚف ٚت٢ٗٓ عٔ املٓهط، ٚإٔ ْهٕٛ أ١َ تمَط مجٝعما عبً٘ ، تكـّٛ بٗـصٙ املُٗـ١ يف ايٓـماؽ     إىل اــري  ، تـسع

 مجٝعما.
ـ إيٝٓما إٔ ٜعٝس  -غبشماْ٘ ٚتعماىل  -نبري يف اهلل ٓما فمًَٝ يٓـماؽ إٔ ٜعـٛزٚا إىل   فٝػـتٛٝع ا  ;ت ايػـُما٤ ٚاألضض مابطن

 ، ٚظضاع١ كتً  األقٓماف َٔ ايجُماض ايو ِٖ عماد١ َماغ١ إيٝٗما.ظضاع١ اؿبٛب
ٖهصا إىل إٔ ٖصٙ ايؿذط٠ أقبشت ٖٞ ايؿذط٠ ايط٥ٝػـ١ٝ ايـو ْعضعٗـما     ٓما ْعتكس أٚ نماْت أْفػٓما ١ٓ٦َُٛإشا ن

 ٖصٙ ْعط٠ خماط١٦. فعالّٜ ٠، ٖصٙ ْعط٠ خماط١٦ْما َٔ بعسْما إىل آخط أٜماّ اؿٝمافٝعضعٗما أبٓماؤ
، ضمحـ١  ٖٞ ْع١ُ يف ظطٚف نٗصٙ، ٖٞ ضمح١ َٔ اهلل ال. .، ٚال ْعتربٖما طما١َ يف ظطٚف نٗصٙال ْعتربٖما َكٝب١ف

هـجري َـٔ ايٓـماؽ    ف ، ِٖٚ تما٥ٕٗٛ يف قـشطا٤ غـٝٓما٤،  ٠ ايتَٝ٘ٔ اهلل نُما ضسِ بين إغطا٥ٌٝ بٛما٥ط ايػ٣ًٛ يف فرت
يٝشصض أٚي٦و ايٛقت ْفػ٘ ، ٚيهٔ يف ٖٞ ضمح١، ٖٞ ْع١ُ .ًٜعْٓٛٗما ٜٚٓػبٕٛ إيٝٗما نٌ غ٤ٛ ،ًٜعٕٓٛ ٖصٙ ايؿذط٠

ٕ  ٛا قَِٛٗ زاض ايبـٛاض طٟا، ٚإٔ وًِّيٛا ْع١ُ اهلل نفايصٜٔ ٜعًُٕٛ ع٢ً إٔ ٜبٚس فٝـسخًٕٛ يف   (ايكـمات ) ، َـٔ ٜبٝعـٛ
 ما ايهجري َٔ ايهصب.، فٝٗفٝٗما ايهجري َٔ األلمإ ايفمادط٠ ، ٜسخًٕٛ يف َبماٜعمات١ََبماٜعمات قٖط
، ٚمٔ يف أٚ ماع نٗصٙ؟ َماشا غـٓعٌُ؟  َماشا يٛ  طب اهلل ٖصٙ ايؿذط٠ يٛا ْع١ُ اهلل نفطٟا.يًٓماؽ إٔ ٜبٚسال هٛظ 

املما٤ يف األضض قس يهٔ يٛ سماٍٚ ايٓماؽ إٔ ٜعضعٛا سبٛبما َٔ دسٜس، فشت٢ يٛ قًٓما بماإلَهمإ إٔ ٜهٕٛ ٖٓماى َضدمات 
  عٔ املٛط.ؾ٤ٞ، ٖٛ َمايو املًو، إشا نٓت تعتكس بمٕ بإَهماْو إٔ تػتػيناهلل بٝسٙ نٌ  أٜضما. َبط٢ُ 

ـ  كٍٛ يًٓماؽ ال بس َٔ عٛز٠ إىل اهلل، ٚست٢ يٛ قًٓما اؿه١َٛ ْفػٗما تعٌُ ؾ٦ٝماٖٞ َؤؾطات خٛري٠، ْ ماشا لهـٔ  َ
، ثـِ إشا  ٛماض، ايػسٚز ؼتماز إىل أَٟاغسٚز، تعٌُ االْتٗما٤٤ يف األضض َؿطف ع٢ً املما، إٔ تعٌُ َضدمات إٔ تعٌُ؟

ِ  دما٤ غس، ٜهٕٛ ايٓماؽ عماد١ إىل اغرتاف ٜ  ٘ يبٝـٛتِٗ َٚٛاؾـٝٗ هـمازٕٚ ٜـٛفطٕٚ إال ايكًٝـٌ    ، بمايسضدـ١ ايـو ال 
ع ايػسٚز ايهبري٠ ايو لهٔ إٔ تهٕٛ غسٚزٟا نبري٠ تهفٞ يػـكٞ  ِ يف ٖصٙ اؾبماٍ ايؿماٖك١ أٜٔ َٛاق، ثيًعضاع١

 املعاضع ٚسمادمات ايبٝٛت ٚاملٛاؾٞ؟
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س عـٔ األلـمإ ايفـمادط٠، عـٔ     ، ْبتعـ اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل، فٓؿهط اهلل ع٢ً ٖصٙ ايٓعُـ١  ايعٛز٠ إىل فماٍ إال ال
 ، عٔ إٔ تؤزٟ بٓـما يف ٖصٙ ايؿذط٠ عٔ شنط اهلل تعماىلٓما ايعٌُ يف ايتذماض٠ ٢ًُٜٗ، ال ، عٔ ايػـ، عٔ اـٝما١ْايهصب

 ، ٖصٙ ْع١ُ غٓشٛهلما إىل نفط.إىل ايتككري يف طماعت٘
ٛ مماٍٚ ايٛقت ْفػ٘ ٚتعماىل عًٝٗما ٚيف ْؿهط اهلل غبشماْ٘  َـٔ اهلل غـبشماْ٘    إٔ ٧ْٝٗ أْفػٓما بمايؿهٌ ايصٟ ْطدـ

ِٛ ٚتعماىل إٔ ٜعٝس عًٝٓما بطنمات ايػُما٤ ٚبطنمات األضض ٕٖ َٜٚي ٌَ ٜأ ِٖ ُٓٛٞا اٞيٝكَط٣ ٜأ ٢ِٗ ٜيٜفَتِشَٓما َٚاٖتٜكٛٞا آََ ِٝ َٔ   عًَٜ  َبَطٜنـمإت َٚـ
ًُٞت ٖصا ٚعس َٔ اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل (96:ألعـطاف ا)َٚاأٜلِضض٢ ايٖػَُما٤ٔ ِِ اِغَتِػٔفُطٚا ٜفٝك ُ٘  َضٖبٝه َٕ  إ٢ْٖـ ٢ٌ   ٜغف٤ـماّضا  ٜنـما  ُِٜطٔغـ
ِٝٝهِ ايٖػَُما٤َ ِِ  َِٚسَضاّضا عًَٜ ُِٔسِزٝن ُٜ َٚ ٣ٍ َٛا َِ ِِ ََِٜٚذَعٌ ََٚبٓٔنَي ٔبٜم ِِي٤ ََِٜٚذَعٌ َدٖٓمإت ي٤ٝه َٗماّضا ٝه ِْ ٖـصا َـٔ   أيـٝؼ   (12-10)ْٛح:ٜأ
 اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل؟ ٚعٛز
َُٛا َٜٚأي٢ٛ٤ ٤ٛط٢ٜٜك١ٔ ع٢ًَٜ اِغَتٜكما ُِٖ اي َِٝٓما ٚاؿٝما٠ َطتب١ٛ بماملما٤، األضظام َطتب١ٛ بماملما٤، بٌ  (16)اؾـٔ:ٜغَسٟقما َٖما٤ّ أٜلِغٜك

فماهلل غبشماْ٘ ٚتعـماىل   .ا٥ٓ٘ بٝس اهلل تعماىلخع ، ٚاملما٤ بٝس َٔ؟ٜتٓما َطتب١ٛ بماملما٤، بٌ ْكط زٜٓٓما َطتبط بماملما٤ٚطُس
، طاض عٓ٘ فٝػعفٓما ظطعمات اقتكماز١َٜت٢ َما ضدعٓما إيٝ٘ فٗٛ ضسِٝ بٓما، ٖٛ َٔ ٜطمحٓما ست٢ ٚمٔ يف سماي١ اإلع

، بـٌ ٜعٛٝٓـما أؾـٝما٤ ٜٗٝـ٧ يٓـما      ٔ قبٌ اؿه١َٛ نطفع أغـعماض ٚمٖٛـما  ايو تمتٞ َ االقتكماز١ٜيٝػت نماؾطعمات 
، ٚ عٓما ايٛبٝعٞ ما إٔ ْعٛز إىل ٚ عٓما ايٛبٝعٞٓست٢ لهٓٚ، تٓماسماي١ َؤقت١ ست٢ ْكشض ٚ عٝاملعٝؿ١ بمؾٝما٤ يف 

 ايضطٚض١ٜ. - ٚيٛ ع٢ً األقٌ -، فُٝما ٜتعًل عمادماتٓما ٓٓما َٔ إٔ ْعتُس ع٢ً أْفػٓما، فُٝما ٜتعًل بػصا٥ٓماايصٟ لهِّ
يف ، نـٌ َـما   َما بـني أٜـسٜٓما نـٌ َـما يف َٛماغٓـما      ، نٌماضزاـماضز، ايسدماد١ تمتٞ َٔ اـست٢ ايبٝض١ تمتٞ َٔ 

 ؟، ٚ ع١ٝ خٛري٠ دسٟا، أيٝػت ٖصٙ ٚ ع١ٝ غ١٦ٝأعسا٥ٓما َٔ عٓس ،ماضزاـغٛاقٓما نً٘ َٔ أ
 ٜٔ إٔ ْك ، ٖصا أٜضمٟا َٔ اإلقطاض ع٢ً أْٓما يػٓما َػتعٚسدٝاٟل بعس دٌٝ (ايكمات)ع٢ً إٔ ْعضع ٜٔ إشا نٓما َكٚطثِ 

٘ يف فماٍ ْكط زٜٓ٘ َٛقفما ٜط ٞ اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل كـ  يف ٚدـ٘ املفػـسٜٔ يف األضض:    ٕ ْ، ٚأ، ٚإعال٤ نًُتـ
فإْـو  ٕ تٛضثٗـما يجدٝـماٍ َـٔ بعـسى     بماغتُطاض ٚأ (ايكمات)ا ع٢ً ظضاع١ ك٘طإشا نٓت َ .ِٗيٓكماض٣ ٚأٚيٝما٥ايٝٗٛز ٚا
َٔ ٜأَٜٗٗما َٜما :ألٕ اهلل عٓسَما ٜكٍٛ يٓما ;ع٢ً قعٛزى عٔ ْكط زٜٔ اهلل َكٙط ُٓٛا اي٤ٔصٜ ٘ٔ ٜأَْكماَض ٝنْٛٛا ٜآََ  (14:)ايكـ  اي٤ً

ع إٔ ْهٕٛ فٝ٘ ممٔ وكل ْكط اهلل، َٚٓ٘ اؾماْ  ٜمَطْما بمَط ٜٛد  عًٝٓما إٔ ٧ْٝٗ ٚ عٝتٓما بمايؿهٌ ايصٟ ْػتٛٝ
 ، تمَني غصا٥ٓما.االقتكمازٟ

ٟٖإٔ وط -غط ٚقس نجطت اأٝل -فًٝشماٍٚ ايٓماؽ  ٖـما ٚيـٝؼ نـٌ َهـمإ     ، وطثٛأَـمانٔ ال تـعاٍ غـري َعضٚعـ١     ثٛا أ
وماٍٚ ايٓماؽ إٔ ٜعضعٛا اؿبٛب، ٚيٛ بٓػب١ بػ١ٛٝ، ْٚطدع قًٝاٟل قًٝاٟل إىل  (قمات)ْ٘ هٗعْٚ٘ يًعضاع١ ٜػطغٛ

َٔ خالٍ ضدٛعٓما إىل اهلل قًٝاٟل قًٝاٟل ستـ٢ ْعـٛز بمايؿـهٌ     - غبشماْ٘ ٚتعماىل -ٚ عٓما ايٛبٝعٞ يف ضدٛعٓما إىل اهلل 
 إٔ ْهٕٛ عًٝ٘. -غبشماْ٘ ٚتعماىل  -ايصٟ ٜطٜس اهلل 
ُِٜأٜفَطٜأ :ْفػ٘ ْعٛز إىل املٛ ٛع َُما٤َ ُِٜت َٕ اي٤ٔصٟ اٞي ، ٚمٔ ْعِ مٔ ْطاٙ ٤؟املما أْتِ تطٕٚ ٖصاأ (68)ايٛاقع١:َتِؿَطُبٛ

ِِ  ْٚٓتذ٘، ٌٖ املـما٤ تٓتذـ٘ املكـماْع؟   يػٓما مٔ ايصٜٔ نًك٘  ْعطف أْٓما ُٙ  ٜأٜأْـُت ُُـٛ َٔ  ٜأَْعٞيُت ٢ٕ  َٔـ ُُـِع ِّ اٞي ُٔ  ٜأ  َِْشـ
َٕ ُُٓع٢ٝيٛ ِٛ أْت ٜما اهلل ايصٟ تٓـعي٘ َٔ املـعٕ، َـٔ ايػـشماب     ؟ٝهٕٛ اؾٛابغنٝ   .غؤاٍ (69)ايٛاقع١:اٞي  ََْؿـما٤ُ  ٜيـ
ُٙ ًَٞٓما إَهماْـو إٔ تػـكٞ ْبماتـمات َـٔ     ، ٖـٌ ب ٜكًض يًؿطب ٚال ٜكـًض يػـكٞ األضض   َماؿمٟا فال (70:)ايٛاقع١ٝأَدماّدما َدَع
يػكٞ املعاضع بـٌ  ، ٚال كًض ال يًؿطب ٚال يعضاع١ األؾذماضيهٔ ال ٜ ؟ٟادٓس ٟاَما٤ ايبشط نجريأيٝؼ  ال ٜكًض. ايبشط؟

ال  ض اغـتدساَ٘ َـع بعـض أْـٛاع ايكـمابٕٛ،     ، أسٝماْما ال ٜكًاغتدساَ٘ َع بعض أزٚات ايتٓعٝ  ٚال ٜكًض أسٝماْما
 ٜكبٌ.

ٜػتٛٝع ستـ٢ ٚيـٛ أبكـماٙ     ؟ؾسٜس املًٛس١ َماؿما :أيػٓما َؤَٓني بمٕ اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل ٜػتٛٝع إٔ هعً٘ أدمادما
ٌِضٙ يف أعُمام األضض أٚ ٜػٛٚ ،حلماَي٘ إىل وٛٚٓماٚيٓما، يهٔ ٜػتٛٝع إٔ نجريٟا يف َت ِِ ٝق ُِٜت ِٕ ٜأَضٜأ ِِ ٜأِقَبَض إ٢ ِّٛضا ََماُؤٝن  ٜغ

َُٔ َُما٤ٕ َٜٞمٔتٝٝهِ ٜف أٚ ايٝمابـمإ أٚ ايكـني    ؟ ٌٖ أَطٜهما لهٔ إٔ تعٛٝٓما َما٤،اٟلَٜٔ ايصٟ ٜعٛٝهِ بس (30)املًـو: َٖٔعني٣ ٔب
عًـ٢ ايٓـماؽ    ٖـٞ تكـٝض   ْفػٗما إٔ تعٛٝٓما َما٤؟ ال. ٌٖ تػتٛٝع ايسٚي١ َكماْع تٓتر َما٤؟ إٔ ٜعْٛٛما َما٤، لهٔ

يٝؼ املدعٕٚ، إمنما ٖـٛ   .يالْتٗما٤، كعٕٚ املما٤ َعطض ًٛا َٔ اغتدساّ املٝماٙ ايعؿٛا١ًٞ٥سماٚيٛا إٔ تك املعاضعني بمٕ
يٛ عسْما إىل اهلل  مٔ .ت٢ٗمٔ، كعٕٚ ايعٛز٠ إىل اهلل قس اْت٢ٗ، كعٕٚ ايعٛز٠ إىل اهلل يف أْفػٓما ٖٛ ايصٟ اْ
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َُٛا َٜٚأي٢ٛ٤ألْ٘ قماٍ:  ;ؿٝٓماملما خ ٤ٛط٢ٜٜك١ٔ ع٢ًَٜ اِغَتٜكما ُِٖ اي َِٝٓما فًٝهٔ َٔ ايػُما٤ ٚيٝهٔ َـٔ   (16)اؾـٔ:ٜغَسٟقما َٖما٤ّ أٜلِغٜك
 بماطٔ األضض.

ـ    ٚاؿفماظ ع٢ً املما٤ يف اغتٗالن٘ قض١ٝ ١َُٗ،  نتمابـ٘  صٟ ْٗـ٢ اهلل عٓـ٘ يف   ايتبصٜط بماملما٤ ٖـٛ َـٔ ايتبـصٜط اي
ــطِٜ ــٖبايه ــٝماطني   ، ٚؾ ــٛإ ايؿ ــمِْٗ إخ ــصضٜٔ ب ــٚصِض َٚاٜل٘ املب ــٔصّٜطا ُتَب ٕٖ  َتِب َٔ إ٢ ــٚصض٢ٜ َُُب ُْٛٞا اٞي ــما َٕ ٜن َٛا ــ  إ٢ِخ
، ع٢ً أ١ُٖٝ يف سٝما٠ ايٓماؽ االقتكمازٟٖصٙ اآل١ٜ َٔ ايؿٛاٖس امل١ُٗ ع٢ً أ١ُٖٝ اؾماْ   (26،27:غـطا٤ اإل)ايٖؿَٝمأطني٢
ألٕ سٝماتٓـما َطتبٛـ١    ;عـماىل ٚيٝماتِٗ أَماّ اهلل غبشماْ٘ ٚتؤِٗ َٚػماتل بكٝماَِٗ بٛادبفُٝما ٜتع١ً االقتكمازٟاؾماْ  
 .ٖهصا َبماؾط٠ املما٤ ضظقما ٢يف آٜمات أخط٣ مٖسماٙ ضظقمٟا ، غصاؤْما َطتبط بماملما٤، ضظقٓما َطتبط بماملما٤، بٌ مٖسبماملما٤

، ستـ٢ ال تػـتٛٝع إٔ تكـ  عًـ٢     أغماغـٗما  عٌُ ع٢ً إٔ ٜضطب األ١َ َٔنمْ٘ ٜأٟ فُٔ ٜبصض بماملما٤ نمْ٘ ؾٝٛمإ، 
ٕٖقسَٝٗما يف ايٓٗٛض بٛادبماتٗما ايس١ٜٝٓ  َٔ إ٢ َُُبٚصض٢ٜ ُْٛٞا اٞي َٕ ٜنما َٛا ض ْعُـ١ اهلل غـبشماْ٘   ال ٜكـسٚ ٖـٛ   ايٖؿَٝمأطني٢ إ٢ِخ

، ٚسٝـما٠  سٝـما٠ األضض  ، ٖـٛ عُـٛز اؿٝـما٠:   أغـماؽ اؿٝـما٠   ال ٜعرتف بماأل١ُٖٝ ايهرب٣ يًُما٤ يف أْ٘ ٖٛ ٖٛ، ٚتعماىل
 ، ععتٗما نطاَتٗما.ٜٔ، سٝما٠ األ١َ، سٝما٠ ايٚسمإاألْفؼ، بٌ سٝما٠ اإلل

ـ  خٌ تطنٝما يف اتفماقٝـمات َـع تطنٝـما   إغطا٥ٌٝ ؼماٍٚ إٔ تٗسز غٛضٜما ٚايعطام بضطب األْٗماض ايو تمتٞ َٔ زا  مٕب
ا عًـ٢  ٛايٝٗٛز زاخٌ إغطا٥ٌٝ وماٚيٕٛ بـمٟ ططٜكـ١ عًـ٢ إٔ وكـً    ، السعٛا نٝ  ٍ املما٤ إىل زاخٌ إغطا٥ٌٝؼٛٚ

 ;ٔ هلِ املما٤بمٟ ططٜك١ وماٚيٕٛ إٔ وكًٛا ع٢ً َما ٜؤَٚ ،أشنٝما٤، أشنٝما٤ ،تِٗ َٔ املما٤ٔ هلِ سمادنُٝمات نبري٠ تؤَٚ
 ٜكفٛا ع٢ً أقساَِٗ أنجط ممما قس سكٌ يف َٛادٗتٓما.ٜػتٛٝعٛا إٔ َٔ أدٌ إٔ 

ألٕ َععـِ   ;زاخٌ ٖصٙ األَـ١  ٕ األظ١َ اـماْك١، بٌ ٖٞ قس تهٛجري٠ إىل أظ١َ َٝماٙٚايعطب ٜتعط ٕٛ يف ؾعٛب ن
يإلغالّ أٚ  ٌُ عسا٤ّ غٛا٤ّأٚ يسٜٗما أْٗماض تمتٞ َٓمابعٗما َٔ بًسإ ٖٞ ال تعاٍ ؼ ،ايؿعٛب ايعطب١ٝ ال متتًو أْٗماضٟا

مايبالز اإلغال١َٝ ايعطبٝـ١، يعـسا٤   ب َػتعس٠ إٔ تسخٌ يف اتفماقٝمات تضط بعض ايبًسإ ٚإٕ نماْت إغال١َٝ يًعطب.
سهَٛماتٓما ٖٓما ال ؼـماٍٚ   ،ؼكٌ ع٢ً نُٝمات نبري٠ َٔ املما٤ت ايصٟ تعٌُ إغطا٥ٌٝ ع٢ً إٔ عطبٞ يسِٜٗ، يف ايٛقيً

يف املٓـماظٍ أٚ يف   ، غـٛا٤ّ ما إىل تطؾـٝس اغـتٗالى املـما٤   ٓفكط ٜٛدْٗٛ .ٔ هلما املما٤َما ٖٛ ايصٟ ٜؤَٚ :إٔ تفهط دماز٠ يف
 قػري٠ ٖٓما ٖٚٓـماى ٚخعاْـمات قـػري٠    غسٚز ٢َِٓبُت أْتِ يف غبٌٝ تٛفري املٝماٙ؟يهٔ َماشا متًهٕٛ  ،، ٖصا دٝساملعاضع

ٔ اؿماد١ ايضطٚض١ٜ يًُـما٤ إال يًبٝـٛت عًـ٢ أنجـط     ، يهٓٗما ال تؤَٖٚٓما ٖٚٓماى، ٖصٙ اـعاْمات ٖٚصٙ ايػسٚز دٝس٠
فرتات ط١ًٜٛ فُٝما يٛ ٚيتكسٜط، بمايٓػب١ يًُعاضع نجري َٔ املٓماطل ال ٜكًض فٝٗما غسٚز تهٕٛ نماف١ٝ يػكٞ األضا ٞ 

 ني فُما فٛم.بكٞ اؾفماف َٔ غٓت
 !؟ال تفهطٕٚ ِ، ٚأْتاملما٤ ٔ يٓفػٗماملماشا إغطا٥ٌٝ تفهط إٔ ؼكٌ ع٢ً املما٤ ٚتؤَٚ

ؼ١ًٝ يًُما٤ ع٢ً ايبشط ْعٛز إىل اهلل  ماتف ع٢ً قٛكَطتًو ايتهمايٝ  ايو ُتنٌ . أقٌ َٔ مٔ َػًُٕٛ .طٝ 
َُٛا َٜٚأي٢ٛ٤غبشماْ٘ ٚتعماىل ٖٛ ايصٟ ٚ ع يٓما ساٟل  ٤ٛط٢ٜٜك١ٔ ع٢ًَٜ اِغَتٜكما ُِٖ اي َِٝٓما أيـٝؼ ٖـصا    (16)اؾـٔ:ٜغَسٟقما َٖما٤ّ أٜلِغٜك

ٛ  ،ًـ٢ إٔ تػـتكِٝ عًـ٢ ايٛطٜكـ١    ملماشا ال تعٌُ اؿهَٛمات ع ما؟إهلٝ٘ ٟاٚعس عًـ٢   االغـتكما١َ عٛبٗما إىل ؿـ بز ٚإٔ تعـ
تُجـٌ  ال ت ؟يف َٛادٗتٗـما ألعـسا٤ اهلل غـبشماْ٘ ٚتعـماىل     االغـتكما١َ ٚايو َٓٗما إٔ تػتكِٝ ٚتك  ع٢ً  ،ايٛطٜك١
ال ْعٌُ يف فماٍ إقالح  ،ٚمٔ ال ْعٌُ يسٜٓ٘ ؾ٦ٝماٚال يف ايسعما٤ إىل اهلل  االغتػكما٤ايٛطٜك١ يف قال٠  اغتكما١َ

 أٟ عٌُ. عبمازٙ ٚقماضب١ املفػسٜٔ يف أض ٘
، ٚفطٚا عًٝٓـما  ، تؤزٟ إىل أظَمات اقتكماز١ٜ خماْك١طٚا ع٢ً ؾعٛبٓما ايكطٚض، قطٚض نجري٠ تجكٌ نماٌٖ أٟ ؾع ٚفِّ

ْفػٓما َكـسض  ٔ أل، ْٚؤَٚٔ ألْفػٓما غصا٤ْماست٢ ْؤَٚ ;ٔ ٚأْتِ إىل اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىلسماٚيٛا إٔ ْعٛز مايكطٚض ٚ
 ٖٛ املما٤.ٚٚعُٛز اؿٝما٠  سٝماتٓما ٚأغماؽ اؿٝما٠

ٖٕ فإشا نٓـت ممـٔ    ،ط ْع١ُ اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل بٗصا املما٤ال بس إٔ ْتصن١ اَتٛفّط ٖٓماى َما٤ّّ ٚست٢ يف سماي١ افرتاض أ
ُِ:ط ْع١ُ اهلل فٗٛ ٖٓما ٜكٍٛ يوٜتصن١ال  ُِٜت َُما٤َ ٜأٜفَطٜأ َٕ اي٤ٔصٟ اٞي ِِ   َتِؿَطُبٛ ُٙ  ٜأٜأْـُت ُُـٛ َٔ  ٜأَْعٞيُت ٢ٕ  َٔـ ُُـِع ِّ اٞي ُٔ  ٜأ  َِْشـ

َٕ ُُٓع٢ٝيٛ ، فإشا نٓت ػٝـ  بمْـ٘ َـٔ    ط ْع١ُ اهللتصن١إشٟا  أْت ٜما اهلل؟ أيٝؼ دماب١؟نٝ  غتهٕٛ اإل (68،69)ايٛاقع١:اٞي
إشٟا فٗـٛ ْعُـ١    ،َكمازض غصا٥و، َكمازض سمادماتو نًـٗما َتٛقفـ١ عًـ٢ املـما٤     ،ٕٚ سٝماتوؤبمايتمايٞ تط٣ إٔ نٌ ؾاهلل ٚ

، ٚاؾـهط اهلل عًـ٢ نـٌ ْعُـ١ ٖـٞ      ايو ٖٞ أغماؽ ايٓعِ ايهبري٠ ، فماؾهط اهلل ع٢ً ٖصٙ ايٓع١ُٚأغماؽ يٓعِ نجري٠
 األغماغ١ٝ. ١ع١ َٔ تًو ايٓعَُتفٚط



 (8) (5رفة اهلل ـ نعم اهلل ـ الدرس )مع

ُِ ُِٜت َٕ اي٤ٔتٞ ايٖٓماَض ٜأٜفَطٜأ نِ ، ايٓماض ٖٞ أٜضمٟا َٔ األؾٝما٤ ايضطٚض١ٜ يف اؿٝما٠، تكسسْٛٗما فتؿتعٌ (71)ايٛاقع١:ُتُٛضٚ
، ، متماز إىل ايٓـماض يف بٝٛتٓـما  ٓماضوتماز إىل اي - بمايٓػب١ يٓما -، نِ َٔ أْٛاع ايػصا٤ َٔ ايكٓماعمات ؼتماز إىل ايٓماض

ًٛقـٛز  ، ٚي١، متماز إيٝٗما يإل ـما٠٤ ايٓماض بؿهٌ نٗطبما٤ أٚ ايٓماض املعطٚف ، غٛا٤ّماز إىل ايٓماض يف نجري َٔ َكماْعٓمامت
ِِ غطاض نجري٠ٚأل ِِ ٜأٜأُْت ِّ َؾَذَطَتَٗما ٜأَْؿٞمُت ُٔ ٜأ ُُٓٔؿ َِْش ٦َُٕاٞي ّٜٛ نمإ ايعـطب ٜكـسسٕٛ ظْـمازٟا يف ظْـماز      (72)ايٛاقع١:ٛ

ِِ:بؿذطتني فتٓكسح ايٓماض فٝؿتعٌ ايعٛز، ٜكٍٛ هلِ ِِ ٜأٜأُْت ايؿذط٠ ايو ٖٞ آ١ٜ َٔ آٜمات ٖصٙ  َؾَذَطَتَٗما ٜأَْؿٞمُت
ِّ، عٛز ثكماب ٚإٕ نمإ أخضط ٜٓكسح فٝؿتعٌ ْماضٟا اهلل ُٔ ٜأ ُُٓٔؿ َِْش ٦َُٕاٞي  أْت املٓؿ٧ ٜما اهلل. ٛ

٢ اإلْػـمإ، َٚكـسضٖما ٖـٛ بٝـس     ٖٞ ْع١ُ نبري٠ َٔ ْعِ اهلل عً - طبعما - ، ايٓماض ٖٓما يف ايسْٝماإشٟا فمايٓماض ٖٞ ْع١ُ
 ، فٗٞ ْع١ُ َٔ ايٓعِ ايهجري٠.ٖما، ٖٛ ايصٟ أْؿمٖما٦ٛ، ٖٛ ايصٟ ٜٓؿاهلل

، ، ٖٚٞ ْعِ نرب٣ايٓماض، ْٚع١ُ ما٤، ْٚع١ُ املْع١ُ ايرتب١ تتشسخ عٔ ثالخ ْعِ أغماغ١ٝ نرب٣: ٖٓما اآلٜماتالسعٛا 
شماْ٘ ٚتعـماىل عًـ٢   ، ٚاؾهط اهلل غبفماؾهط اهلل ع٢ً ٖصٙ ايٓماض ;ما٠يهٌ ايٓعِ األخط٣ يف اؿٝ - كطٜبمات - ٖٚٞ أغماؽ

ُٔ. ط ْع١ُ اهلل عًٝو، تصن١ايهرب٣ ١ع١ َٔ ٖصٙ ايٓعُنٌ ْع١ُ َتفٚط َٖما َِْش ًَٞٓما ٖـصٙ ايٓـماض    (73)ايٛاقعـ١: َتِصٔنَط٠ٟ َدَع
َٔ ََََٚتماّعمابٓماض دِٗٓ  ،٠ط بمايٓماض ايهرب٣ بماآلخطصنُٔٓت ٜ٢ٛ ُُٞك ًٞ  نُما ٜكٍٛ املفػطٕٚ: يًُػمافطٜٔ. (73)ايٛاقع١:يِّ

ايـصٟ ٖـٛ أغـًٛب     طْما بٓعُـ٘ بٗـصا األغـًٛب   اآلٜمات ضأٜٓما نٝ  إٔ اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل ٖٛ ايصٟ شن١يف ٖصٙ فٗٓما 
ٔ  إَما إٔ ْهٕٛ َٔ :ٔ وهِ ع٢ً أْفػٓما يف األخريٕٛ ََيٓه ;، هعًٓما ْؿٗس ْٚكٓطاإلؾٗماز ٚاإلقطاض أٚ َـٔ   ،ايؿـمانطٜ

أْت ٜـما اهلل   ،عضعٔ تأْفػٓما بمْ٘ أْت ٜما اهلل ََبعس إٔ ْهٕٛ قس أقطضْما ٚؾٗسْما ع٢ً  فُٝما بعس، ط، ٚيٓبكايهمافطٜٔ
ٔ   :ْؿٗس ع٢ً أْفػٓما .ٔ خًكت َكمازض ٖصٙ ايٓماضٜما اهلل ََ، أْت ٔ املعََٕٔ تٓـعٍ املما٤ ََ ٚإَـما   ،إَما بمٕ ْهـٕٛ نـمافطٜ

 شٓماايصٟ َٓ فٓط٣ َما ٖٛ ايصٟ ًٜٝل بٓما أَماّ ٖصٙ ايٓعِ ايو أقطضْما بمٕ اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل ٖٛ ;بمٕ ْهٕٛ ؾمانطٜٔ
 طْما بٗما ع٢ً ٖصا ايٓشٛ املجري.ٚشن١ ،إٜماٖما
بـمٕ   :ٚنُما قًٓما غمابكما يٓعس أٜضما إىل آٜمات أخط٣ فٝٗما نجري ممما عط ٘ اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل َٔ ْعُ٘ ع٢ً ايٓماؽ.ٚ

ٕٚ ؤَٔ َعماٖط تسبري اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل يؿْفػ٘ فٗٞ يف ايٛقت  ٔ ْعِ اهلل ٖٛ ٜعٛٞ أنجط َٔ َع٢ٓ،اؿسٜح ع
، َٔ َعماٖط قسضتـ٘ ايعذٝبـ١، َـٔ    سهُت٘ ، َٔ َعماٖطَٔ َعماٖط ضمحت٘ بعبمازٙ، َٔ َعماٖط ضعماٜت٘ يعبمازٙ، ك٘خً

ٔ  ًَه٘ َعماٖط عًُ٘ ايٛاغع، َٔ َعماٖط ، ٖٚـٛ ضب ٖـصا يعـطف    لًـو ايػـُٛات ٚاألضض َٚـما بُٝٓٗـما     ، أْ٘ ٖـٛ َـ
; ألْٗما ١َُٗ يٓعِ ايو ع٢ً اإلْػمإجريٟا َٔ اال ٜهماز ٜٓتٗٞ ايهالّ سٍٛ ٖصٙ اآلٜمات ايو غطز اهلل فٝٗما ن ،ايععِٝ

 يف نٌ فماٍ.
تتشسخ عٓٗـما  يَما د٦ت َٚت٢  !فُما أٚغع اؿسٜح عٓٗما ١ اهللَٔ َعماٖط ضمح ٖماعٓٗما بماعتبماض د٦ت تتشسخفُت٢ َما 

قـسض٠ اهلل ٚعًُـ٘ بهـٌ ؾـ٤ٞ     ٚبماعتبماضٖـما َـٔ َعـماٖط     !سه١ُ اهلل فُما أٚغع اؿسٜح عٓٗـما بماعتبماضٖما َٔ َعماٖط 
 ٖماطَٚما أععِ أ١ُٖٝ إٔ ٜتصن١ !ْػمإ هلماط اإلٚيف نٌ األسٛاٍ َما أِٖ تصن١ !أٚغع اؿسٜح عٓٗما ماٜت٘ ٚيٛف٘ فُماٚضع

، ٚتٓب٧ عٓٗما فُٝما ٜتعًل بهُـماٍ اهلل غـبشماْ٘   نٌ ٖصٙ اجملماالت ايو تطؾس إيٝٗماملما تعٛٝ٘ َٔ زضٚؽ يف  ;اإلْػمإ
 ٚتعماىل.

٢ٔ :ٜكٍٛ اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل ٘ٔ ايٖطِسَُ ٢ِ اي٤ً ٢ِٔبِػ َِـطُ  ٜأَت٢ايٖطٔسٝ ٘ٔ  ٜأ ُٙ  ٜفـالٜ  اي٤ًـ ُ٘  َتِػـَتِعٔذًٝٛ  َعُٖـما  ََٚتَعـماٜي٢  ُغـِبَشماَْ
َٕ ٍُ  ُِٜؿط٢ٝنٛ َُآل٥ٜٔه١ٜ َُٜٓٚع ِٔ ٔبماٞيٗطٚح٢ اٞي َِط٢ٙٔ َٔ ِٔ ََٜؿما٤ُ ََٔ ع٢ًَٜ ٜأ ِٕ ٔعَبمأزٙٔ َٔ ُ٘ ٜأْٔصُضٚٞا ٜأ َ٘ اٜل أْٜٖ ٢ٕ ٜأَْمٞا إ٢ال٤ إ٢ٜيـ  (1،2)ايٓشٌ:ٜفماٖتٝكٛ

، بمايٓػـب١ يٓـما مـٔ املػـًُني     ٠ٛ بإضغماٍ األْبٝما٤ بإْعاٍ ايهتـ  ٚأِٖ ايٓعِ ْع١ُ اهلسا١ٜ بمايٓب ،ٖصا أٍٚ ؾ٤ٞ
.(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)إْعاٍ ايكطإٓ ٚايطغٍٛ 

َٛأت خًََٜل َٕ َعُٖما َتَعماٜي٢ ٔبماٞيَشٚل َٚاأٜلِضَض ايٖػَُ . ، ممماضغ١ ٖٛا١ٜخًكٗما يٝؼ جملطز ٖٛا١ٜ إٔ ىًل (3)ايٓشـٌ: ُِٜؿط٢ٝنٛ
َٕ خًََٜل، ٖٓماى غما١ٜ ١َُٗ َطتب١ٛ بٗما ٖٛ خًكٗما بماؿل ال. ٜٛٞف١ٕ َٔٔ اإل٢َْػما َٛ ٜفإ٢َشا ْٗ ُٖ ِْ خًكـ٘   (4)ايٓشـٌ: َٗٔبنْي َخٔكٝ

، ٜٚتُتـع  ُٙسغـماع  ٜٚؿـتسٓ  ، فإشا ٖٛ عٓـسَما ٜهـرب  ٣أخط ماتنُما قماٍ عٓٗما يف آٜ (8:)ايػذس٢َٖٗ٠ني٣ َٖما٤ٕ َٚٔ َٔ ْٛف١
 ٔ اـك١َٛ ٚايعٓماز ٚايتُطز.بٝٚ َُٔبنْي ٟاَتُطز ٟا، َعماْسهلل مٟابهماٌَ قٛت٘ ٜكبض خكُٝ
غع سماالت ايتٓعِ بـٓعِ اهلل  ًٜٓٛل اإلْػمإ يف إٔ ٜهٕٛ خكُما هلل، ٖٚٛ يف أٚ ٚعماز٠ٟ ؟ٟانفماض مٟاأيٝؼ اإلْػمإ ظًَٛ

٘  ما ، َٚتعماىل، َما ٜتُتع ب٘ َٔ ق٠ٛ يف بسْ٘ ٕٖ ٜنـال٤ ٜتُتع ب٘ َٔ ْعِ اهلل بـني ٜسٜـ َٕ  إ٢ َٛٞػـ٢  اإل٢َْػـما ُٙ ٜإٔ  ٜيَٝ  ٖضآ



 (9) (5رفة اهلل ـ نعم اهلل ـ الدرس )مع

ٝس٠ ًٜٓٛـل كماقـُمٟا   قٛاٙ ٚبكش١ دنماٌَ لتًو  ، َت٢ َما ضأ٣ ْفػ٘تٛفطت ي٘ ايٓعِفُت٢ َما  (6،7)ايعًـل: اِغَتِػ٢َٓ
ٕٖٚنمافطٟا بماهلل، ٚضافضما يسٜٓ٘ ،هلل، ًٜٓٛل َعماْسٟا هلل، ٚدماسسٟا هلل َٕ  إ٢ ّْ  اإل٢َْػـما ٌَ (34بـطاِٖٝ: إ)ٜنف٤ـماضْ  ٜيٜعًٝـٛ  ٝقٔتـ

ُٕ ُٙ ََما اإل٢َْػما  .(17)عبؼ: ٜأٞنٜفَط
ٗ ظًُمٟا، أقٌ تهربٟا، أقٌ ٜهٕٛ أٚي٦و ايفكطا٤ أقٌ طػٝماْما أسٝماْما ِ نـجري َـٔ َؿـماعط اؿمادـ١ إىل     ، ال تعاٍ يـسٜ
ٖٛ شيو ايـصٟ نـمإ   َما اغتػ٢ٓ ٚضأ٣ ْفػ٘ ٚ، ٚبعضِٗ َت٢ ٚايًٛ  إىل اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل ،ٚايعٛز٠ إىل اهلل، اهلل

، نـمإ َفتكـطٟا، َٚتـ٢ َـما اغـتػ٢ٓ     ، ّٜٛ إىل اهلل ّٜٛ نمإ  عٝفما، ّٜٛ نمإ َطٜضما االيتذما٤، ٚنجري نجري ايسعما٤ هلل
 َت٢ َما متتع بهماٌَ قٛت٘ اًْٛل خكُما هلل.ٚ

ٞ اؿـماٍ ايـو هـ  إٔ تهـٕٛ     ، َتُتعما بٓعِ ٚاغع١ عًٝو ٖتهٕٛ َتُتعما بهماٌَ قٛتو ايبس١ْٝأيٝػت سماي١ إٔ 
يـٛ نٓـت    أيٝؼ ٖصا ٖٛ ايٛ ـع ايٛبٝعـٞ يـو    ؟ٚخؿٛعما هلل، ٚسٝما٤ َٔ اهلل، ٚعبماز٠ هلل ،أنجط عٛز٠ إىل اهلل فٝٗما
 ؟تفِٗ
ِٚظ٢ِعٓٔٞ َضٚب :، شيو ايصٟ ٜكٍٛس  ايسْٝما ايٛاغع١ ٚاملًو ايععِٝنمإ ْيب اهلل غًُٝمإ قمانُما  ِٕ ٜأ ََُتٜو ٜأِؾٝهَط ٜأ  ِْٔع
َُِت اي٤ٔتٞ َِْع ٖٞ ٜأ ٟٖ َٚع٢ًَٜ عًَٜ ِٕ َٚأيَس ٌَ َٜٚأ َُ ُٙ ٜأِع ًٞٓٔٞ َقمأيّشما َتِطَ ما َُٔتٜو َٜٚأِزٔخ ٖصا ٖٛ  (19:)ايٌُٓايٖكمأئشنَي ٔعَبمأزٜى ٔفٞ ٔبَطِس

 َماز١ٜ َٚع١ٜٛٓ. مٟاْعُٕٛ ايٛ ع ايكشٝض ملٔ لتًه
َّ َِْعما ِِ  خًَٜٜكَٗـما  ٚايػِٓ بمقٓمافٗما ،ٚايبكط ،األْعماّ ٖٛ اغِ ًٜٛل ع٢ً اإلبٌ خًَٜٜكَٗما َٚاأٜل  ََََٚٓـمأفعُ  ٔزِف٤ْ ٔفَٝٗـما  ٜيٝهـ

َِٓٗما ََٔٚ  َٕ ِِ َتٞمٝنًٝٛ ٍْ ٔفَٝٗما َٜٚيٝه َُما َٕ ٔسنَي َد َٕ َٚٔسنَي ُتط٢ٝوٛ َعٗط َٔ املعماٖط ايو تػط ايٓماؽ أٜضمٟا  (5،6)ايٓشٌ:َتِػَطُسٛ
بعس إٔ تؿطم  ايكط٣ّٜٛ نماْت  ، ٚيٛ ظَمإ؟املٓعط ، ٌٖ أسس َٓهِ ؾماٖس ٖصا، َٓعط مجٌٝ ٜتُتعٕٛ ب٘ سٝماتِٗيف

، يو يًػِٓ فتدطز قٛعمإ ايػِٓا (األسٛاف)ايؿُؼ ع٢ً ايٓماؽ فٝفتشٕٛ أبٛاب ايبٝٛت ٚاألبٛاب ايو ٜػُْٛٗما 
ٌ  ط ؾماٖست٘ قسلما ٚأْما قػريأْما ؾماٖست ٖصا املٓع، َٓعط مجٌٝ ٚقٛعـمإ ايػـِٓ َـٔ ايضـمٕ      . َٓعط ضا٥ـع ٚمجٝـ

َـٓهِ  ، ضمبما نجري ٟا١ ٚأدٛا٤ ايكط١ٜ تهٕٛ مج١ًٝ دٓس، سطن١ ايكطٜٞعاايبكط ٖٚٞ تػطح إىل املطكسَٗما عع تتماٚامل
ِِ   ٜؿماٖس ٖصٙ املٓماظط ٍْ ٔفَٝٗما َٜٚيٝه َُما َٕ ٔسنَي َد َٕ َٚٔسنَي ُتط٢ٝوٛ اعٞ ثِ عٓسَما طٚأْتِ تصٖبٕٛ بٗما إىل امل َتِػَطُسٛ

 .ٞعااملطَٔ بٗما  تعٛزٕٚ
ٌُ ِِ ََٚتِشُٔ ِِ بًَٜٕس إ٢ٜي٢ ٜأِثٜكماٜيٝه ُْٛٞا ي٤ ٘ٔ َتٝهٛ ٕٖ اأٜلْٝفؼ٢ ٔبٔؿٚل إ٢ال٤ َبمأئػٝ ِِ إ٢ ِْ ٜيَطُؤْٚف َضٖبٝه ضسِٝ  ،ٚف بهِؤض (7)ايٓشٌ:ٖضٔسٝ

ٕٛ إٔ تػـدطٖٚما  هـ ال متًَـٔ  ، ٚأْـتِ  تًفـ١ ٚاملتعـسز٠ ايفٛا٥ـس ٚاألغـطاض    ٧ٜٝٗ يهِ ٖصٙ اؿٝٛاْـمات املد  ،بهِ
 ضسِٝ بهِ.  ،ٚف بهِألْ٘ ضؤ ;فػدطٖما يهِ ،ألْفػهِ
ٌَ ِٝ ٍَ َٚاٞيَد َٖما َٚاٞيَشُٔرَي َٚاٞئبَػما َٕ اٜل ََما ََِٜٚدًُٝل َٚظ١َٟٜٓ٢ ٔيَتِطٜنُبٛ ُُٛ يف ايٛقت ايـصٟ هعـٌ اهلل غـبشماْ٘     (8)ايٓشٌ:َتعًِٜ

 َعٗطٖما مجٝاٟل.، إٔ ٜهٕٛ ، ًٜشغ أٜضما بمٕ ٜهٕٛ ؾهًٗماما وكل يٓما أغطا ما نجري٠ ع١ًُٝٚتعماىل ٖصٙ اؿٝٛاْمات مم
ّ  دماْ  ايع١ٜٓ إٔ تهٕٛ َٓماظط مج١ًٝ، ٚسطنـمات مجًٝـ١  إٔ ٜهٕٛ مجٝاٟل ست٢  غٓـماّ  ، قٛعـمإ األ ، سطنـمات األغٓـما
دماْـ   أٚ ست٢ اؾماْـ  ايفـين    ؟أيٝػت َٓماظط مج١ًٝ ،اؿُري ،ايبػماٍ ،اـٍٝٛ .ٖٚٞ تعٛز ،َٚٓعطٖما ٖٚٞ تػطح

تـماح إىل  ، ٚأْفػـٓما تط ٓماتتُتع أعٝٓست٢  ;ايٓعِ اإلهل١ٝ اؾُماٍ ٖٛ أٜضما ممما ٖٛ ًَشٛظ زاخٌ ٖصٙدماْ  ، اؾُماٍ
 .بؿع١ست٢ ٚيٛ نماْت  يف ايٛقت ايصٟ نٓما عماد١ إيٝٗما ،ٖصٙ املٓماظط

نٝـ  ٜهـٕٛ   ١ٓ اإلهل١ٝ َٔ اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل يف كتً  ايٓعِ ايو اإلْػمإ عمادـ١ إيٝٗـما   ٚتالسغ ٖصٙ ايٗػ
 ، أيٝػت أؾهماهلما مج١ًٝ، ٚضٚا٥شٗما مج١ًٝ؟ايفٛان٘ ايو ْمنًٗما .ماْ  ايفيناؾ، ًَشٛظ فٝٗما دماْ  اؾُماٍ

 َتِدُطُز َؾَذَط٠٠ إ٢َْٖٗما :، ؾذط٠ ايعقّٛقماٍ عٔ تًو ايؿذط٠ ايو ٜمنًْٛٗمابمايٓػب١ ألٌٖ ايٓماض نٝ   -السغ  -يهٔ 
٢ٌ ٔفٞ ٢ِ ٜأِق ًُٞعَٗما  اٞيَذٔشٝ ُ٘مثماضٖما  ٜط   ،، فُٓعطٖما بؿعدسٟاؿع١ ـبش١، ـقبٝ (64،65)ايكمافمات:ايٖؿَٝمأطني٢ ُضُؤُٚؽ ٜنمْٜٖ
ََُٚصا ٢ٌ، ٚغماخٔ دسٟا ؾسٜس املطاض٠ ،ٓطقٗما  ِٗ ُُ ٢ٕ ٔفٞ َٜػًِٔٞ ٜنماٞي ٛٝٛ ٢ِ  اٞيُب ٢ٞ اٞيَشُٔٝ ًٞ  .(45،46)ايسخمإ:ٜنَػ

َـما أمجـٌ    أيٝػـت مجًٝـ١؟   ، األؾذماض ايو مثماضٖما َٔ األقٛات ايضطٚض١ٜ يٓماما ايفٛان٘يهٔ السعٛا ٖٓما يف ايسْٝ
١ًٛ ـ  (ٔايُب)َعاضع  ؟مجٝاٟل أيٝؼ َٓعطٟا !ايؿعريط ٚايُبَعاضع ع إىل َعاضع ايصض٠ أٚ عٓسَما تت َـعاضع   (ايكـمات )عاضع َ

 ، أيٝػت َٓماظط مج١ًٝ؟املٛظ ٚغريٖما َٔ األؾذماض



 (01) (5رفة اهلل ـ نعم اهلل ـ الدرس )مع

ٍ   مٟاافكأٚ َرت مٟاَطتبٛ أٜضماثِ ػس نٌ ؾ٤ٞ ممما ٖٛ ْع١ُ عًٝٓما  اهلل ضمحـ١ َـٔ   ، أيٝػـت ٖـصٙ   َع٘ دماْـ  اؾُـما
يـٛ أْـو إْػـمإ ٖهـصا      .، ْع١ُ أخط٣ َٔ ايـٓعِ ايهـبري٠  ماس شاتٗع أٜضماٚألْٗما ْع١ُ أخط٣  غبشماْ٘ ٚتعماىل بٓما؟
بؿعما أَماَو أْـت قتـماز إىل   ػدط يو ثِ ػس نٌ ؾ٤ٞ ُت ايؿطاب ؼتماز إىل سٝٛاْمات أخط٣ؼتماز إىل األنٌ إىل 

َُبؿع ؾهً٘ إٔ تؿبع بٛٓو فكٛتو  ، َـٔ أدـٌ إٔ   غتمنٌ َـٔ أدـٌ إٔ تؿـبع بٛٓـو     عٓو ، يهٔ ضغُماطَٚصاق٘ 
ـ  ، أيٝؼ َٔ ايضطٚضٟ إٔ ٜمنٌ اإلْتػتٛٝع إٔ تٛاقٌ سطنتو يف اؿٝما٠ َُ ا، ٚإٕ نـمإ  ٘طػمإ ست٢ ٚإٕ نمإ َصاقـ٘ 

طعمآَـما نـصيو غـما٥ػمٟا    ٚ ،يهٔ ال. اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل هعٌ ؾطابٓما غما٥ػمٟا ٚهعـٌ َصاقـ٘ دٝـساٟ    غري غما٥ؼ؟ ال بس.
 ٚفٛان٘ مج١ًٝ ٚأشٚاقٗما غما٥ػ١ َٚٓماظطٖما مج١ًٝ. ،ٚؾهً٘ مجٝاٟل، َٚصاق٘ دٝسٟا
َٕ اٜل ََما ََِٜٚدًُٝل ُُٛ َُال تعًُٕٛ ممما ٖ ىًل َما ،ممما أْتِ عماد١ إيٝ٘ (8:)ايٓشٌَتعًِٜ  ;ال تعًُٕٛ ، ىًل َماػدط يهِٛ 

 .غبشماْ٘ ٚتعماىل، ٚنِ َٔ املدًٛقمات ايهجري٠ ايو ال تعًُْٛٗما خًكٗما اهلل طألْ٘ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜ
٘ٔ َٚع٢ًَٜ ٢ٌ ٜقِكُس اي٤ً َٗما ايٖػٔبٝ ِٓ ِٛ َدآ٥ْٔط ََٚٔ ِِ َؾما٤َ َٜٚي ، ِيٓما مج١ً ْع َزٖسٌ يف ٖصٙ اآل١ٜ َعتمَٓ (9)ايٓشٌ:ٜأِدَُٔعنَي ٜيََٗساٝن

، ْعُـ١ اهلساٜـ١   َٚٔ خًل األْعماّ، بعس إٔ شنط ايٓعُـ١ ايهـرب٣  ، ، َٚٔ خًكٓما مٔبس٤ٟا َٔ خًل ايػُٛات ٚاألضض
ٍُ َُآل٥ٜٔه١ٜ َُٜٓٚع ِٔ ٔبماٞيٗطٚح٢ اٞي َِط٢ٙٔ َٔ ِٔ ََٜؿما٤ُ ََٔ ع٢ًَٜ ٜأ ِٕ ٔعَبمأزٙٔ َٔ ُ٘ ٜأْٔصُضٚٞا ٜأ َ٘ اٜل أْٜٖ ٢ٕ ٜأَْمٞا إ٢ال٤ إ٢ٜيـ ٚنمْـ٘   (2)ايٓشـٌ: ٜفماٖتٝكٛ

 ،خط اهلساٜـ١  ،، ٚأْما املتهفٌ بطغِ اـط ايصٟ تػريٕٚ عًٝ٘ين أَطنِ، ٚأْما ايصٟ ُٜٜٗكٍٛ يٓما: أْما ايصٟ أٖسٟ
ٖٚـٛ ٖـٛ َـٔ يـ٘ اؿـل يف إٔ       .ٖـصا  نمْ٘ ٜكٍٛ يٓما ، َما فٝ٘ د١ٓ ضبهِ، ٚتٗتسٕٚ ب٘ إىلسٕٚ ب٘ يف سٝماتهِتفتٗ
 .ٕٚ سٝماتِٗؤط يف ٖساٜت٘ يعبمازٙ إشا نمإ ٖٛ ايصٟ ٜطعماِٖ ٖصٙ ايطعما١ٜ يف ؾ، ٖٚٛ ٖٛ َٔ ال لهٔ إٔ ٜفٚطٜٗسٟ
ٖٕ ِِ إ٢ ِْ ٜيَطُؤْٚف َضٖبٝه أيٝؼ ٖـصا ٜـسٍ عًـ٢ أْـ٘ ضؤٚف      ،عٓسَما ىًل ٖصٙ األْعماّ ايو غدطٖما يهِ (7:)ايٓشٌٖضٔسٝ

ٝـ٘ املتُجـٌ   ، يف إٔ ٜطغِ يهِ خـط اهلساٜـ١ ايـصٟ تػـريٕٚ عً    ط يف ٖساٜتهِفهٝ  لهٔ إٔ ٜفٚط ؟ضسِٝ بهِ
ٖـٞ أٍٚ ْعُـ١    ؟(صلى اهلل عليه وعلىى آلىه وسىلم   )ِ ـٍٛ ايععٝـ، املتُجٌ بمايكطإٓ ايهطِٜ ٚبمايطغ، ٚاملتُجٌ بمايطغٌبمايهت 
ايٓعِ ايو تؿماٖسْٚٗما َٔ األْعماّ ٚغريٖما َما ٜسٍ عًـ٢   فإشا نٓتِ تطٕٚ يف ٖصٙ ، تهفٌ بٗما، ٖٚٞ ايٓع١ُ ايوَٓ٘
ِ ال لهٔ إٔ ٜفٚطسٚا بمْ٘ ، ٚتمن١طٚافتصن١ ;ٕ اهلل ضؤٚف ٚضسِٝ بهِأ ، ٖٚـٛ ايـصٟ ْـعٍ ٖـصا     ط يف فماٍ ٖـساٜته

 .ايكطإٓ بهً٘ َٔ أدٌ ٖساٜتهِ
ٕٖ : إٔ ْكٛع ع٢ً أْفػٓماٖٛ ٜكٍٛ يٓما ٖصٙ ايطعما١ٜ يف سٝماتٓما بٗصٙ ايٓعِ ايٛاغع١ َٔ ضعماْما  َٔ ًَٓٛل ايجك١ ب٘ أ
ٔ إٔ ًٜشغ فٝٗما دماْ  اؾُماٍ ال لهٔ إٔ ٜفٚط ايو   َٜٓؼ إٔ ٜرتنٓـما سـما٥طٜٔ يف ٖـصٙ     ط يف اهلسا١ٜ، ال لهـ

ٚهلصا قماٍ ٖٓما يف َتٛغط اآلٜمات ايو ؼسخ فٝٗما  ;إْ٘ ضؤٚف ضسِٝ، إْ٘ ضؤٚف ضسِٝ ;عٓما، ال لهٔ إٔ ٜضٝٚايسْٝما
٘ٔ َٚع٢ًَٜعٔ ايٓعِ املماز١ٜ ٜكٍٛ:  ٢ٌ ٜقِكُس اي٤ً  .يٝؼ إيٝهِ ٖصا اجملماٍ ،عًٝ٘ ٖٛ (9:)ايٓشٌايٖػٔبٝ

٘    ، ع٢ً ايٓشض اؿٝما٠فٝٗما ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ٜٕٛٛٚٛ ب١ًَماز١ٜ تتك ٖصٙ ْعِ ، ٛ ايصٟ ٖٞ َػـدط٠ َـٔ أدًـ٘ أٚ عًٝـ
ٍَ :نُما قماٍ -ما خًكت يهِ ٖصٙ األْعماّ ٚأْعيتٗما ٜتعًل ظماْ  اهلسا١ٜ ال تفُٗٛا أْين عٓسَيهٔ فُٝما  ِٔ ٜيٝهِ َٜٚأَْع َٚ 
٢ّ َِْعما َُما١َْٜٝٔ اأٜل ، ايتؿـطٜع أْ٘ فُٝما ٜتعًل ظماْ   - َٔ األْعماّ مثما١ْٝ أظٚازأْعٍ  ،أْعهلما أْ٘شنط  (6:)ايعَـط ٜأِظَٚاز٣ َث

نٛا نُما تطٜسٕٚ فٝ٘. ال. ال تٓعطٚا إىل دماْـ  اهلساٜـ١   أٜضما ٜكٍٛ: خصٚا تفضًٛا أْتِ ؼٖط ماْٗظماْ  اهلسا١ٜ أ
ٞ ٞ غُٓما، ٖٚصا ٜطٚبتتشطنٕٛ فٝٗما فٗصا ٜطٚب ِ، فمْتألْ٘ خًل يهِ، أْعٍ يهِ، َٓشهِ ;نٓعطتهِ إىل دماْ  ايٓعِ

ٕٚ ؤفٝٗما عطٜـ١ ٚنٝفُـما ٜؿـما    فٕٜٛتكٖطأِْٗ  ري٣ ايٓماؽ أْفػِٗف ٞ نصا ٚنصا.، ٖٚصا ٜطٚبٞ إباٟل، ٖٚصا ٜطٚببكطٟا
٘ٔ  َٚع٢ًَٜال. اهلل ٜكٍٛ:  .إىل دماْ  اهلسا١ٜ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ فٝٓعطٕٚ ٢ٌ  ٜقِكـسُ ٚسـسٙ   اي٤ًـ إٔ ٜطغـِ   ايٖػـٔبٝ

٠ َٔ ٚضا٤ اهلساٜـ١  املطدٛ ايػما١ٜ ،، ايكطاط ايكماقس ايصٟ ٜؤزٟ إىل ايػما١ًٜٝ٘عيكطاط املػتكِٝ ايصٟ تػريٕٚ ا
 .ايسْٝما، ٚيف اآلخط٠يف ٖصٙ 
َٗما ِٓ ٚ    ، فإٌ يف ٖصٙ اؿٝما٠ َما ٖٛ دما٥طُبايٗػ َٚٔ َدآ٥ْٔط ََٚٔ ٜـمتٞ اجملطَـٕٛ   شا نماْـت ايػـبٌ َتعـسز٠ يف اؿٝـما٠ 
ال أْػمانِ، ٚأْما ايصٟ غمتهفٌ ٗٛ ٜكٍٛ: أْما ، فٜسعٕٛ ايٓماؽ إىل ايػري عًٝٗما ،اٟل َٔ ايضالٍُبفريمسٕٛ ُغ ٚايعماملٕٛ
ِٛ  .ٖسا١ٜ سكٝك١ٝ يهِ يف ٖـصٙ اؿٝـما٠   ايكطاط املػتكِٝ ايصٟ ٖٛ ،ايػبٌٝ ايكماقسِ ، ٚضِغبٗساٜتهِ  َؾـما٤َ  َٜٚيـ
ِِ ، أٚ نُما ٜكٍٛ املفػطٕٚ ايعسي١ٝ: عٔ ططٜـل ايكػـط ٚاإلؾـما٤    بمٕ ٜٛسٞ إىل نٌ ؾدل (9)ايٓشـٌ: ٜأِدَُٔعنَي ٜيََٗساٝن

 ٜٗسٜو غكبمٟا عٓو. ،غكبمٟا عٓو
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صلى اهلل عليه وعلى آلىه  )شُس ـٍٛ َـ، ٚبعح ايطغَٔ إْعاٍ ايهت ، إْعاٍ ايكطإٓ :س٣ ع٢ً ٖصا ايٓشٛسا١ٜ ٖٚـؾما٤ اهل
، ٖٚـٛ  أٌٖ بٝت ْبٝ٘. اهلسا١ٜ تهفٌ بٗما، اهلسا١ٜ قس ضغِ ططٜكٗما ٚإٔ هعٌ يف ٖصٙ األ١َ ٚضث١ يهتماب٘ ِٖ (وسلم

يٓـما:  ٜكٍٛ  -تًُػٛا نٝ  أْ٘ زاخٌ اآلٜمات ايو تتشسخ عٔ ايٓعِ يٚغٓتمابع اؿسٜح عٔ بك١ٝ اآلٜمات  -ٜكٍٛ يٓما 
، غمضغـِ  أٜضما ؾما٥ط٠ أْما أتهفٌ بٗساٜتهِز ايػبٌ ا، ٚأْتِ يف اؿٝما٠ يف سماي١ تعٗسٖصٙ ايٓعِ املماز١ٜ ؾ٤ٞ ععِٝ

 .كِٝايكطاط املػت ،يهِ ايٛطٜل ايكماقس
كٍٛ ْ ،ع، يًٝٓٛل يٝؿٚطيٝذتٗسنٌ إْػمإ ًٝٓٛل ًف، ٜٚفِٗ َٔ ٜكٛيٕٛ: ٜفِٗ ايٓماؽ ٚدما٤ ٖٓما بٗصٙ ايعبماض٠ يهٞ

٘ٔ َٚع٢ًَٜ اهلل ٜكٍٛ: :ي٘ ٖٓما ٢ٌ ٜقِكُسٚسسٙ  اي٤ً َٗما ايٖػٔبٝ ِٓ ِٛ َدآ٥ْٔط ََٚٔ ِِ  َؾـما٤َ  َٜٚي ٜكـٍٛ    (9)ايٓشـٌ: ٜأِدَُٔعـنيَ  ٜيَٗـَساٝن
، يٝكٓٓـٛا: إٕ نٓـتِ   عٛاٝؿـطٚ ألٚي٦و ايصٜٔ ٜعًُٕٛ فمايؼ تؿطٜع١ٝ يف كتً  املٓماطل يف ايـبالز اإلغـال١َٝ ي  

تعـسز٠  ع٢ً اجملماالت امل ٕٛتٓٓكسُٝٓما سٟ اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل ، ٖٚفكط ع٢ً ٚفل أسهماّ اهلل، ٚتؿطٜع اهلل تكٕٓٓٛ
ٕٛ َـٔ  ، فإٕ نمإ َٔ ًَٓٛل إٔ اإلْػمإ لًو سل ايتؿطٜع يٓفػ٘ فٗصا ال ٜبعس إٔ ٜهاملتذسز٠ يف اؿٝما٠ بطبٛٗما

، فطز تفكٌٝ يًٗسا١ٜ ايٛا ش١ ايـو قـس ضمسٗـما اهلل    نمإ فكط فطز إخطاز ايؿطى بماهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل، ٚإٕ
٢ٟٓ فػُٖال ٜكض إٔ ُت !ػُٕٛ تًو اجملمايؼ فمايؼ تؿطٜع١ٝ؟غبشماْ٘ ٚتعماىل فًُماشا ت سماٍ َـٔ   مايؼ تؿطٜع١ٝ بم

 .األسٛاٍ
 ،ٚعًـ٢ أٖـٌ ايبٝـت    ،يهطِٜه  إٔ ْعتُس ع٢ً ايكطإٓ ا -نُما ٜكٛيٕٛ  -نُما ٚمٔ يف سماالت ايتكٓني ٚايتؿطٜع 

ـ ٕ ْسضؽ قٛاْني، ٚيٝؼ فكط أع٢ً ٚضث١ ايهتماب ٕٛ، ثـِ ًْٓٛـل يٓضـع قـٛاْني، ْٚكـسض      ، ثِ ْكٍٛ: مٔ َكٓٓ
ٞ    ، ٚمماٍٚ إٔ ْػتفٝس َٔ ايكمإْٛ املكطٟ ايصٟ ٖٛ َػتفٝقٛاْني ، ، ٖٚهـصا س َـٔ ايكـمإْٛ ايفطْػـٞ ٚايربٜٛـماْ

ٛ ٓٓ٘ أعـساؤْما ىل زاخٌ أٚطمآْما َما قٌ إ، ٚإشا بٓما ْٛٔقٚتٓتٗٞ املػمي١ ِ   ، ايـصٜٔ اْ ألْٗـِ   ;ًكـٛا يٝكٓٓـٛا ألْفػـٗ
 ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)، نمافطٕٚ بطغٍٛ اهلل ٕ بهتماب اهللنمافطٚ

، ٚاهلل ٖٛ ايصٟ ٜكٍٛ ٕٚ اؿٝما٠، َٚػتذسات اؿٝما٠ؤ٣ َما لهٔ إٔ ٜتٓماٍٚ ؾنمْ٘ يٝؼ فُٝما بني أٜسٜٓما َٔ اهلس
٘ٔ َٚع٢ًَٜيٓما:  ٢ٌ ٜقِكُس اي٤ً َٗما ايٖػٔبٝ ِٓ  تعاٍ َٛدٛز٠ ٚقما١ُ٥؟ أيٝؼ ٖٓماى خٝـٌ،  الاألْعماّ  أيػت تط٣ ٖصٙ َدآ٥ْٔط ََٚٔ
عًٝـ٘  ْفػ٘ طى بمْٗما ْعِ يف ايٛقت ٖٛ يف ايٛقت ايصٟ ٜصن١ ؟ تعاٍ َٛدٛز٠ال، ٚمحري، ٚبكط، ٚغِٓ، ٚإبٌ ٚبػماٍ

ـ ٝ٘، ، إشا نماْت األ١َ ًَتذ١٦ إيقكس ايػبٌٝ إشا نٓت ًَتذ٦ما إيٝ٘ و بـمايجكًني بهتـماب   ًَٚتذ١٦ إىل ايجكًني، يًتُٓػ
، ٠ فػتعٌ ايٛطٜل ايكماقـس٠ تُٓط، َٚما زاَت اؿٝما٠ َػفُما ظايت اؿٝما٠ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)، ٚعرت٠ ضغٛي٘ اهلل
ّ    ،ط املػتكِٝ قما١ُ٥كطاٚاي ،  تـعاٍ قما٥ُـ١  الفهٝـ  ْـط٣ األْعـماّ     ،اهلل تهفٌ بٗصا، تهفٌ ب٘ نُـما شنـط األْعـما
هلساٜـ١  عـٔ ا ٖٛ  بشح، ٚنٌ ٚاسس ٜكّٛ ْٜتٗت شاى ايّٝٛ، ٚاهلسا١ٜ ْكٍٛ: ابماق١ٝ، ثِ َما ٜتعًل بككس ايػبٌٝٚ

 ٝض؟ٌٖ ٖصا قش ،يٓفػ٘
ٔ هـ ، لاْتٗت َٔ ايـسْٝما ٖصٙ  ٚاؿُري ،، ٚايبػماٍضأٜٓما األبكماض، ٚاألغٓماّ ٚاإلبٌ، ٚاـٌٝمٔ  :ضمبما يٛ قًٓما قس

، ْط٣ يف ايٛقت ايصٟ لس ٖصٙ اآلٜـ١ ، ٚاْت٢ٗ. يهٔ ايعذٝ  ٖٛ أْٓما فعقس ُض ٜمات ضمبماإشٟا فهٌ َما تٓماٚيت٘ ٖصٙ اآل
تتٛغـط اؿـسٜح عـٔ     ،بمايتؿطٜع يعبمازٙ، ٖٚسا١ٜ عبمازٙ تهفٌٜ، ٚإٔ اهلل ٖٛ ايصٟ اآل١ٜ ايو تسٍ ع٢ً اهلسا١ٜ

هلل َـما مـٔ   نٝ  ٜطفع ا ،بمْ٘ قس غمابما قكس ايػبٌٝ فٝبسٚ ، ثِ ْكٍٛ: أَ ْعاٍ ْط٣ ْعُ٘ قما١ُ٥ال ، ٚمْٔعُ٘
ٖسا١ٜ اهلل يٓما  تأيٝػ ، ٖٚصٙ املٛاؾٞ؟ٚاؿُري، ٚاإلبٌ، ٚايػِٓ ،ٖساٜت٘، ٜٚرتى يٓما ايبكط :اؿماد١ إيٝ٘ يف أَٓؼ
تبك٢ اؿُري يف ٖصٙ ايسْٝما نٓع١ُ وـمافغ   ٌٖ ، ٚال تبك٢ ٖسا١ٜ اهلل؟ٌٖ تبك٢ اؿُري اؿٝما٠ ٖٞ أِٖ؟ يف ٖصٙ

 . ال ٜكض ٖصا؟ ع١ُ ٖساٜت٘ قما١ُ٥تبك٢ ْ، ٚال ومافغ ع٢ً إٔ بك٢اهلل عًٝٗما إٔ ت
اؿُـماض أنجـط َـٔ سمادتـ٘ إىل ٖساٜـ١ اهلل؟ مـٔ ْـط٣ أْفػـٓما          َماشا؟ إىل ٖٛ أسٛز إىل اإلْػمإأّ أْٓما ضأٜٓما إٔ 

، ٚقس تتٛـٛض اؿٝـما٠ فٝػـتػين ايٓـماؽ عـٔ      قس ْػتػين عٓٗما اْمات، أيٝؼ نصيو؟َػتػٓني عٔ بعض ٖصٙ اؿٝٛ
٘ٔ َٚع٢ًَٜألْ٘ ٖٓما قماٍ:  ;ٖساٜت٘عٔ لهٔ إٔ ٜػتػٓٛا  نجري َٔ ٖصٙ اؿٝٛاْمات، يهٔ ال ٢ٌ ٜقِكُس اي٤ً أْتِ  ايٖػٔبٝ

ٌ كٌ ، قس وٚايبػماٍ، ٚاؿُري نٛغما٥ٌ ْكٌ ،مٕ بإَهماْهِ إٔ تػتػٓٛا عٔ اإلبٌ، ٚاـٌٝطمت بيٛ فه١ ، يهـٔ  بـسا٥
٘   ٝؼ بإَهـماْهِ  ، ي ٚسسٖٙصا َما ٜتعًل بطغِ ايٛطٜل ايكماقس يف اؿٝما٠ ٖٛ ع٢ً اهلل ، ٚيـٛ  إٔ تضـعٛا بـسٜاٟل عٓـ

ؿـكما٤  اي، إمنـما ٖـٛ   بساٟل عٔ ايٓٛض ايعالّ، إمنما ٖٛ ضالٍ بساٟل عٔ اؿلايسماٚيتِ إٔ تضعٛا بسٜاٟل عٓ٘ فإمنما ٖٛ 
 .بساٟل عٔ ايػعماز٠
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َٛس ٖصٙ اآل١ٜ ٜكٍٛ غبشماْ٘ ٚتعماىل:ثِ بع ٍَ اي٤ٔصٟ ُٖ َٔ ٜأَْع ِ  ََـما٤ّ  ايٖػَُما٤ٔ َٔ ُ٘  ي٤ٝهـ ِٓـ ُ٘  َؾـَطابْ  َٚ ِٓـ ٘ٔ  َؾـَذطْ  ََٚٔ  ٔفٝـ
َٕ ُُٛ ٘ٔ ُٜٓٔبُتتطعٕٛ فٝ٘ َٛاؾٝهِ  ُتٔػٝ َٕ ايٖعِضَع ٜيٝهِ ٔب ُِٜتٛ ٌَ َٚايٖع ٌٚ  ََٚٔٔ َٚاأٜلِعَٓماَب َٚايٖٓٔدٝ َُـَطاتٔ  ٝنـ ٕٖ ايٖج ٞ  إ٢  ٔفـ
٣ّ آل١َٟٜ َشٔيٜو ِٛ َٕ يِّٜك ُِ ََٚغٖدَط  ََٜتٜفه٤ُطٚ ٌَ ٜيٝه ِٝ َُِؼ َٚاٞيَٖٓٗماَض اي٤ً ََُط َٚايٖؿ ََُػٖدَطاْت َٚاٞيٜك  ُّ ٙٔ  َٚاٞيُٓٗذٛ َِط٢ ٕٖ ٔبـٜم ٞ  إ٢  َشٔيـوٜ  ٔفـ
٣ّ آلَٜمإت ِٛ َٕ يِّٜك ِِ  َشَضٜأ َََٚـما  ٔ ٜعكـٌ، فـٝشفغ، ٜٚكـ    ََ ََِِٗما ٚضا٤ ٖصٙ ٜف ٕٛ، ٜفُٜٗفُٕٗٛ َِٜعٔكًٝٛ ٞ  ٜيٝهـ  اأٜلِضض٢ ٔفـ
ُ٘ َُِدتًَٟٔفما ُْ َٛا ٕٖ ٔفٞ ٜأٞي ٣ّ آل١َٟٜ َشٔيٜو إ٢ ِٛ َٕ يِّٜك ماتمات، َما ْؿط َٔ األؾٝما٤ ايهجري٠ َٔ كتً  األقٓماف ْب (13-10)ايٓشٌ:َٜٖصن٤ُطٚ

ٕٖ ٔفٞ ، َتعسز٠ األغطاضكتًف١ األقٓماف ، ٚتطب١ ٚأسذماضٚسٝٛاْمات ٣ّ آل١َٟٜ َشٔيٜو إ٢ ِٛ َٕ يِّٜك  .َٜٖصن٤ُطٚ
َٛ ُٖ ُ٘ ٔيَتٞمٝنًٝٛٞا اٞيَبِشَط َغٖدَط اي٤ٔصٟ َٚ ِٓ ُّما َٔ ُ٘ ََٚتِػَتِدط٢ُدٛٞا ٜطط٢ٜ٘ما ٜيِش ِٓ َٔ ١ًَٟٝٞ ًَٞبُػََْٛٗما ٔس ـ   (14:)ايٓشٌَت صا أٜضـمٟا  أيـٝؼ ٖ

١ًَٟٝٞ عٛز٠ إىل دماْ  اؾُماٍ؟ ًَٞبُػََْٛٗما ٔس  .َت
ًٜٞو ََٚتَط٣ َٛأخَط اٞيٝف ََ ٔ٘ ، غفٔ ، ٖٚصٙ َٔ اآلٜمات ايعذٝب١ببٛٓٗماٚ مبكسَتٗما ط املما٤َُدُِايػفٔ ٖٚٞ َت (14)ايٓشٌ:ٔفٝ
٘   إْـ٘ غـ   .ال متؿٞ ع٢ً غٛض قً  فتػتُػـو؟ ٌٖ ٖٞ  ،ثك١ًٝ ٔ  ،، فتُدـطٙ ٛض ٖـٞ ؽطقـ٘ ٚتؿـك ايـصٟ   فُـ

، أٚ تًـو املـماز٠ ايـو    ، أٚ ٖصٙ اآليٝماتزٕيف ٖصٙ املعما، ْٚ٘ ٚتعماىل ايصٟ دعٌ يف ٖصا املما٤إْ٘ اهلل غبشما لػهٗما؟
٣ٌ ض قًب١ بٌ ع٢ً غٛض٣ػعٌ َٔ املُهٔ إٔ تػري ٖصٙ ايػفٔ ايجك١ًٝ ال ع٢ً أض ، ط، فتُدطٙ مبكـسَماتٗما ِدَُيً قماب

بهُٝـمات نـبري٠،    ، تـط٣ نٝـ  ًٜٛـع    ايػـف١ٓٝ ٚمشماهلـما  ٖٚٛ عٔ لني ُعبماب املما٤ فٝتذ٘ لٝٓما ٚمشمااٟل ٖٚٞ تؿل
جك١ًٝ ال تػتُػـو إال عًـ٢   ايؿ٤ٞ ايٛبٝعٞ ٖٛ إٔ األؾٝما٤ ايألٕ  ،ٖصٙ آ١ٜ عذٝب١ َٔ آٜمات اهلل. نماؾساض ايهبري

 ، ٚػطٟ فٛق٘.تػتُػو فٛق٘ ، َع شيو، بٌ ٖٛ ٜٓؿل فتُدطٙ ايػفٔغٛض قً ، فماملما٤ يٝؼ قًبمٟا غٛش٘
ًٞـوٜ  ََٚتـَط٣ ى يف ٖصٙ ايـسْٝما عٓـسَما ٜكـٍٛ:   ٜتشٖطاؿطن١ ايتذماض١ٜ ٚنمْ٘ ًَٛٛب َٔ اإلْػمإ إٔ   ََـَٛأخطَ  اٞيٝف

ٔ٘ ٔ  َٚٔيَتِبَتُػـٛاٞ اآلخط  بماالػماٙ، َٚتذ١ٗ تتشطى َتذ١ٗ نصا (14)ايٓشـٌ: ٔفٝ ٘ٔ  َٔـ ـًٔ ِِ  ٜفِض َٕ  َٜٚيع٤ًَٝهـ ٌ َتِؿـٝهُطٚ  (14:)ايٓشـ
ِِ ، بماغتدطاز اؿًٞ َٔ أعُمام ايبشطَٔ فضٌ اهلل بمايتذماض٠، بمايكٝس تًٛبٕٛ َٕ َٜٚيع٤ًَٝه  غتؿهطٕٚ؟َٚت٢  َتِؿٝهُطٚ

 بمٕ ٖصٙ َٔ ايٓعِ ايعع١ُٝ.  طٕٚعٓسَما تتصن
ٜبين سضماض٠، ال بس ست٢ تهٕٛ ٖصٙ ط ايٓعِ، ٚإٔ ٜعٌ اإلْػمإ ؾمانطٟا ٖٚٛ فالسغ نٝ  ٜمتٞ بمايتمنٝس ع٢ً تصن١

اؿضماض٠ إْػما١ْٝ سكٝك١ٝ، ٚتهٕٛ يف َكًش١ ايبؿط١ٜ، إٔ ٜهٕٛ َٔ ٜكّٛ عًٝٗـما، ٜٚـٓٗض بٗـما، َـٔ ٖـِ زا٥ُـٛ       
ِِٓعِ اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل، ًٜٚٓٛكٕٛ يف ؾهطٙ ي طايتصن١ َٕ َٜٚيع٤ًَٝه اإلْػـمإ  عٔ ٖصا ايؿعٛض  غمابَت٢ َما  َتِؿٝهُطٚ

٠، لماضؽ يف ع١ًُٝ ايبٝع ٚايؿطا٤ نجريٟا َـٔ  بمايبؿط، ٜتذط يف األؾٝما٤ ايضمآض ايصٟ ٜضٓطأقبشت ػماضت٘ بمايؿهٌ 
 ٜفإ٢ٕبما، ٚايعما  يف سطب َع اهلل بما؟ ايعما  غماضم يف ايٚط. أيٝؼ ايعما  اآلٕ غماضقمٟا يف ايٚطبمااحملطَمات، ٜسخٌ يف ايٚط

ِِ ُْٛٞا َتٞفَعًٝٛٞا ي٤ َٔ ٔبَشِطٕب ٜفٞمَش َٚ ٔ٘ ٘ٔ اي٤ً ، غال٤ أغعماض بؿهٌ نػماّزا ػماضٜ٘ما بطػس َٔ َعماٖط ٖصٙ اؿٚ (279:)ايبكط٠ََٚضُغٛٔي
، املٓتذـمات اؾٝـس٠   ايكسض٠ ايؿطا١ٝ٥ يس٣ املػـتًٗهني  َٔ أدٌ َٛانب١ ;، ٖبٛطما ست٢ يف َٛاقفمات ايتكٓٝعضٖٝ 
، ٚنـجري َـٔ اآليٝـمات أ     ٚاألقُؿ١اإليهرتْٚٝمات ٚغريٖما َٔ ايكٓماعمات،  َٓتذمات دٝس٠ َٔ تػ  عٔ األغٛام؟ أ 

تٗـبط قًـٝاٟل   تٗبط ٚنٌ عـماّ تـط٣ ايكـٓماعمات     ، ٚتٗبط املٛاقفمات؟أ  تٗبط ايكٓماعمات ٛام؟ ملماشا؟تػ  عٔ األغ
 ٚاٟل عٓس ضغب١ املؿرتٟ، أٚ تبعمٟا يكسضت٘ ايؿطا١ٝ٥؟ْع ملماشا؟ قًٝاٟل يف َٛاقفماتٗما، يف دٛزتٗما

، شات ْتُتـع بهـجري َـٔ ايكـٓماعمات اؾٝـس٠      بسٍ إٔ نٓـما  مامقبشٓف ماتبما ٖٛ  طب ايٓماؽ ست٢  طب ايكٓماعايٚط
ـ أغٛاقٓما َٓتذمات َٛاقفماتٗما ضز١٦ٜ مػط٢ُت، ٖما مٔ قفمات اؾٝس٠، يف كتً  اجملماالتاملٛا ما ضأٜٓـما قٛعـ١   ، َٚت٢ َ
اؿكٝكـ١   ،ْٚكٍٛ: ٖصا غعطٙ َطتفع طز َٔ املعماضض؟أيػٓما ن ،ضأٜٓما غعطٖما َطتفعما، َٚٔ أٟ َٓتر (١أقًٝ)دٝس٠ 

، قماس  َٓٗما تٛضزٚقماس  احملٌ يف األخري ال ٜػ ،ٚاآلخط قماٍ: دٝس٠ يهٓٗما غمايٞ يهٓٗما غعطٖما َطتفع، ،أْٗما أقًٞ
 .آخط ٜتُؿ٢ َع سماي١ ايٓماؽ مٟاإْتماد ٕ ٜٓتروماٍٚ أ ،ٜٓتذٗماز ٜٛعاملكٓع يف األخري ال 

ـ ايتذماض٠ ايو تكـّٛ عًـ٢ ايطٚ  ، بػب  بػب  املطابني ;ٚاهلل يف سطب َعٓما، فٓشٔ يف سطب َع اهلل ألٕ أٚي٦ـو   ،ماب
ـ ، ٚيٝػٛا ممٔ ًٜٓٛكٕٛ يف ؾهطْٙع١ُ اهلل ٕٚاملطابني يٝػٛا ممٔ ٜتصنط ـ ; ألٕ َٔ ٜتصنط بمٕ َ   فٝـ٘ َـٔ   ما ٜتك١ً

 بما.، غٝبتعس عٔ ايٚطإٔ ٜبتعس عٔ احملطَمات يف ايتعماٌَ، غٝشماٍٚ ْع١ُ َٔ اهلل عًٝ٘أَٛاٍ ايتذماض٠ ٖٛ 
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َٞ اأٜلِضض٢ ٔفٞ َٜٚأٞيٜك٢ َُٔٝس ٜإٔ َضَٚأغ ِِ َت َٗماّضا ٔبٝه ِْ ملما نماْت األضض ايٝمابػ١ ٖٞ يف  .ايطٚاغٞ ٖٞ اؾبماٍ (15)ايٓشـٌ: َٜٚأ
ـ % َٔ سذِ ايهط٠ األض ١ٝ بهًٗما70 هٕٛ أنجط َٔتس ـ، ٚاملما٤ ٜؿهٌ ْػب١ نبري٠ قملما٤ما َفطٚؾ١ ع٢ً اٗٚاقع  ت، نماْ
، فـميك٢ اهلل فٝٗـما اؾبـماٍ    ٕ تبك٢ تٗتع ٚتتشـطى أل ١، قمابًاملما٤تعترب قٛع١ قػري٠ فٛم غٛض  -بمايٛبع  -األضض 
َٞ اأٜلِضض٢ ٔفٞ َٜٚأٞيٜك٢تجبتٗما   غتكطاض عًٝٗما.اال، فُٝهٔ ما٤، ٚال تهٕٛ َٗتع٠فرتغٛ األضض ع٢ً امل ،يرتغٛ َضَٚأغ

ِِ َُٚغُباٟل، دعٌ فٝٗما غباٟل أٜضمٟا دعٌ يف األضض أْٗماضٟا، أْٗماض املٝماٙ َٕ ي٤ع٤ًَٝه َِٗتُسٚ ٗتسٕٚ ٚأْتِ تتذٕٗٛ يف ٖصٙ ت َت
تهـٕٛ يف  . أْت عٓـسَما  ما غباٟل َٓمافصٗٝ، دعٌ فاألضضٖصٙ ، ٚأْتِ تتكًبٕٛ يف ايػفط إىل َٓماطل َتعسز٠ يف األضض

، ػس نٝـ   ١ٜزٚتكُِٝ األب ، ست٢ فُٝما ٜتعًلَٓٛك١ َكف١ً ، تطاٖما فعاٟل ال تط٣ فٝٗماايٛما٥ط٠ فرت٣ َٓعط األضض
ٖهـصا  ، ٚتتذـ٘  ٜـ١ نـبري٠  زٚتتذُـع إىل أ  ز١ٜ قـػري٠ ٚ، ٚأ١ٜ قػري٠زٚأ إىل ،قػري٠ بماؾعفٝٗما اؾبماٍ ايؿماٖك١ 

 .ػماٙ ايكشطا٤، أٚ بماػماٙ ايبشطبما
مافطٚا إىل ، ؼٍٛ بني ايٓماؽ ٚبني إٔ ٜػضض ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ فٝٗما دبمااٟل،   تهٔ اؾبماٍ بؿهٌ غسٚزنصيو األ

ِِ ، دعٌ فٝٗما َٓمافصايسْٝما، بٌ دعٌ فٝٗما غباٟلدٗمات َتعسز٠ يف  َٕ ي٤ع٤ًَٝه َِٗتُسٚ ٚ  َت ٕ يف ٖـصٙ ايـسْٝما   ٚأْتِ تػـري
ــمإتنــصيو ، ملدتًــ  األغــطاض ٢ِ، ٚعالَــمات يف ايبشــط دعــٌ عالَــمات يًػــبٌ يف ايــرب ََٚعالََ ِِ َٚٔبــمايِٖٓذ ــ ُٖ 

َٕ َِٗتُسٚ بؿـهٌ اؾبـماٍ    ، فـمعالّ يف ايـرب  ٜٗتـسٕٚ يف ايبشـط  املػمافطٕٚ ٜٗتسٕٚ يف ايرب، ٚاملػـمافطٕٚ   (16:)ايٓشٌَٜ
ٍُ ْـت اؾبـماٍ نًـٗما    ، يـٛ نما األؾٝما٤ يف إٔ تتعطف ع٢ً املٓماطلٖصا َٔ أِٖ  اؾبماٍ كتًف١؟ املدتًف١، أيٝػت أؾهما

، قس ال تػـتٛٝع إٔ تعـطف ٚأْـت    ٚاسس ٖٓما، ٚٚاسس ٖٓما، ٚٚاسس ٖٓماى ، فٗٞ ضٚاغٞ،، ٚتكُِٝ ٚاسسٚاسس بؿهٌ
، ٚأْت تػمافط فرت٣ تًو ايك١ُ -الّ إٔ نماْت بؿهٌ أع -ممما ٜػماعس ْفػٗما ، ٚؾهًٗما ٖٞ ْفػٗمااؾبماٍ أتتذ٘.. يهٔ 

فٝٗما  أيٝؼ نصيو؟ ، فرتاٖما ق١ُ َتفطز٠ يف ؾهًٗمال َٔ عٓسٖما إىل املٓٛك١ ايفال١ْٝايٛطٜ تط٣ ،ق١ُ اؾبٌ ٖٓماى
 عرب نجري٠.
فٛم ايبشط، ٖٚـٞ  ع٢ً إٔ تبك٢ األضض فال متٝس  تػماعسْفػٗما فٗٞ  ،، ٚيعس٠ فٛا٥سْفػٗما يعس٠ أغطاضاؾبماٍ 

بٌ أسٝماْما تهـٕٛ َػـماس١   ، عًٝٗما يالغتكطاض ١قمابً أٜضما ، ٖٞ ْفػٗماْفػٗما غري َكف١ً، قماب١ً يتشطى اإلْػمإ عًٝٗما
، تط٣ نٝ  ، ٚٚدٗ٘ َٔ ٖٓماىٚد٘ اؾبٌ َٔ ٖٓما تكٝؼعٓسَما ايبًسإ ايو فٝٗما دبماٍ نجري٠ تهٕٛ َػماس١ نبري٠ 

ست٢ املػماس١ ايـو غٝؿـػًٗما اؾبـٌ.. أيـٝؼ اؾبـٌ      ٚبتكُِٝ اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل ايصٟ ٖٛ سهِٝ ال ٜضٝع أْ٘ 
٘     غٝذعٌ اؾبٌ ْفػ٘ بؿهٌ ٜهٕٛ أٚغع َػـماس١   ما بمايٓػب١ يجضض؟ طٚضٜ٘ ، َـٔ املػـماس١ ايـو ٜؿـػًٗما يف َٛقعـ

ط َـٔ املػـماس١ ايـو    أنج غرتاٙ ؟غتهٕٛنِ  ،َٚٔ دماْ  آخط ؟تهٕٛغ نًٝٛ نِ ،َػماس١ اؾبٌ َٔ ٖٓماعٓسَما متػض ف
 نصا، ، غٓضع اؾبٌ ٚإٕ نمإٜكٍٛ: اؾبٌ  طٚضٟٖٛ ال  ،سهِٝ، ٖٛ ال ٜبصض، ٖٛ ال ٜضٝعألٕ اهلل  ;ٜؿػًٗما اؾبٌ

ال ٖٞ ْطاٖما ثِ ، بماٍ تؿػٌ َػماسمات ٚاغع١ َٔ األضض، ٚغًػ١ َٔ اؾفٓط٣ اؾبٌ ٖصا ;األضض أِٖ ؾ٤ٞ إٔ تطغٛ
، ٖـٞ  عبماض٠ عٔ غسٚز ؾماٖك١، يٝؼ هلما أنجط َٔ ١َُٗ ٚاسـس٠ ; ألْٗما يًتشطى فٝٗما، ٚال تكًض هٔ عًٝٗماتكًض يًػ

ّ   يف اي ،عس٠ أغطاضًذبماٍ . ال. يضض إٔ متٝس ٖٚٞ َفرتؾ١ فٛم املما٤إٔ متػو األ بٗـصٙ املُٗـ١    ٛقـت ايـصٟ تكـٛ
ماْ٘ ٚتعـماىل  يف نـٌ خًـل اهلل غـبش    ،السعـٛا  .ٚيف ٖصا إضؾماز .تكًض ست٢ إٔ تهٕٛ أعالَما، فتكًض يًُٗماّ األخط٣

ؼـماٍٚ إٔ ٜهـٕٛ تكـُُٝو     عٓسَما تكُِ يو َٓـعاٟلأْت كُُٝمات، يف فماٍ ايكٓماعمات. إضؾماز يًٓماؽ يف فماٍ ايت
، فٝمخـص َػـماس١ يف َٛقـع مجٝـٌ،     بعض ايٓماؽ ٜمتٞ فٝكُِ ي٘ َٓــعالٟ ، ال ٜضٝع املػماس١ يًُٓـعٍ بمايؿهٌ ايصٟ
، ٚتطاٙ َٔ زاخً٘ ال ٜفـٞ  رت٣ ايبٝت ٖصا بؿهً٘ ايهبري، فنبري٠، يهٔ قُُ٘ تكُُٝما عؿٛا٥ـٝ٘ماٚىػط فٝ٘ َبمايؼ 

ٚغب  شيو نً٘  ع   ;اٟل نجري٠، ٚ ٝع أَٛأَ ايػطف، َٚٔ ايكماالت، ٚغريٖما،  ٝع أض ١ٝعمادمات قماس  ايبٝت 
 ، ٚاـٛم يف ايتكُِٝ.ايتكُِٝ

 فماملػـماسمات ايـو   ،ربٟا ٚاسسٟا َٔ األضض بـسٕٚ فما٥ـس٠  ، ال ٜضٝع ؾاهلل ايصٟ قُِ ٖصٙ األضض، السغ نٝ  ٜعٌُ
ماؿمٟا ق اؾبٌ، ٖٚهصا هعٌ بٌ أنجط َٔ املػماس١ ايو ٜؿػًٗماَػماس١ اؾهٕٛ ، فتتؿػًٗما اؾبماٍ يف األضض ٜعٛ ٗما

ٞ    ،، قماؿما ألٕ تعٝـ فٝ٘ سٝٛاْمات أخط٣يالغتكطاضقماؿما  اؾبٌ، هعٌ يًعضاع١ ، قماؿما ألٕ ٜهـٕٛ فٝـ٘ َطاعـ
ٔ ٜعًُٓما ٖٓـما نٝـ    ، أيٝؼ ٖٛ غبشماْ٘ ٚتعماىل ََضٚاغٞ متػو األضض ٖٞ إٔ تهٕٛ ٖٞ َماشا؟ ي٘ ٚامل١ُٗ ايط٥ٝػ١ٝ

إٔ ٜعٛض املػماس١ ايو ٜؿػًٗما اؾبـٌ بكٛعـ١ أضض    ٖٛ َٔ نمإ ٜػتٛٝع ٜٚػتٛٝع فعاٟل ٖٚٛ ْكٓع؟ ٚنٝ  ْعٌُ؟
 ٜضٝع ؾ٦ٝما.ال  ،يهٔ ال مٟا؟ٖصا ممهٓأيٝؼ  ،ٜعٜسٖما َٔ ططف األضض
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َُٔ َِٜدًُٝل ٜأٜفَُٔ َٕ ٜأٜفاٜل َِٜدًُٝل ال٤ ٜن ١َُٜ َتُعٗسٚٞا َٚإ٢ٕ  َتَصن٤ُطٚ ٘ٔ اٜل ِْٔع َٖما اي٤ً ٕٖ ُتِشُكٛ َ٘ ٜيَػٝفْٛض إ٢ ِْ اي٤ً  (17،18)ايٓشـٌ: ٖضٔسٝ
طٖـما، عًـ٢ قـسٜط    ع٢ً سهـِٝ زبٖ ، تسٍ ط٠، تمٌَ فٝٗما نُدًٛقمات ١َُٗ، َسٖبنٓعِ ، تمٌَ فٝٗمافتمٌَ يف ٖصٙ ايٓعِ

، ، ٖٛ ايـطؤٚف ، ٖٛ اؿهِٝٛ اإلي٘، ٖٛ ايكسٜط، ْٖكٛع بمٕ اهلل ٖٛ املًو ػعًٓمآما، ٚتسينًٗما أيٝػت ٖصٙ ، قٓعٗما
ٙ ٕٚ ؤإشٟا فٗٛ ٚسسٙ ايصٟ ي٘ اؿل إٔ ٜسبط ؾ ؟ٖٛ ايطسِٝ ل ٚلًـو اؿـل يف   ، ٖـٛ ٚسـسٙ ايـصٟ يـ٘ اؿـ     عبـماز

ايـصٟ  ٕٛ ٖـٛ املًـو   ، ٖٛ ي٘ ٚسسٙ اؿل يف إٔ ٜهـ ايتؿطٜع يعبمازٙ، ٚإٔ ٜٗسٟ عبمازٙ، ٜٚطغِ هلِ ططٜل اهلسا١ٜ
 .ك٘ٔ خًٞك٘، ٖٚٛ َٔٔ خًٞايو ٖٞ َٔ ،وهِ ٖصٙ األضض، ٖٚصا اإلْػمإ

ُِيف أنجط َٔ آ١ٜ اهلل ٖٛ املًو؟ أيٝؼ ،ٚاضدع إيٝٓما يرت٣ نٝ  تعمآًَما مٔ ايبؿط َع اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل  َشٔيٝه
ُ٘ ِِ اي٤ً ُ٘ َضٗبٝه ًٞٝو ٜي ُُ ُ٘ؾما٤ اهلل  ٖهصا ٜكٍٛ يف آٜمات أخط٣ غٓكٌ إيٝٗما إٕ (13ط:)فماطاٞي ًٞٝو ٜي ُُ ـ ؤدما اٞي ععٛا تٚا يٝٓـ

ـ ، فُٝما ٜتعًل بماؿهِ ع٢ً عبمازٙفُٝما ٜتعًل بمايػ١ًٛ ععٗما اآلخـطٕٚ َـٔ   ت، فُٝما ٜتعًل بٛال١ٜ ؾمٕ عبمازٙ. أ  ٜٓـ
، عٔ سمان١ُٝ اهلل، ٚعٔ غـًٛمإ اهلل َٓشٓماِٖ إٔ ٜبعسْٚما َٔ ، ٚيهٔ مٔ ال أِْٗ َػمايبٕٛ ي٘ ماْ٘ ٚتعماىل؟ٜسٙ غبش

 ع٢ً ضقمابٓما.ِٖ ، ٚإٔ ٜتػًٛٛا ، ٚعٔ غًٛمإ اهللشٓماِٖ إٔ ٜبعسْٚما عٔ سمان١ُٝ اهللايصٜٔ َٓمٔ ايبؿط 
 ٕٚؤ، ثِ ال ٜهٕٛ ي٘ أٟ ٚغ١ًٝ يتسبري ؾـ ، َٚٔ ٜهٕٛ ٖٛ املًوٕٚ ايعما  ع٢ً ٖصا ايٓشٛؤٜسبط ؾ نٝ  لهٔ َٔ

ثـِ  ، ، ٚإٔ ٜهـٕٛ غـري ٚاقـع   بماهٕٛ غما٥يٝؼ ٖصا ممما لهٔ إٔ ٜ ،أبسٟا، ٚغًٛماْ٘ ع٢ً عبمازٙ؟ يٓفماش ًَه٘، ٚعبمازٙ
ٖهـصا   ػًب١، أٚ ْمتٞ مـٔ يٓدتـماض فالْـما، أٚ فالْـماٟ    ، إَما بماينٌ ٚاسس وهِ اآلخطٜٔ ضغُما عِْٓٗمتٞ مٔ ايبؿط 

ـ  ٣ال ٜكّٛ ع٢ً أغماؽ َٔ ٖس عؿٛا٥ـٝ٘ما ٟااختٝماض ، َٚكـماٜٝؼ  ، ٚال عًـ٢ أغـماؽ َكـماٜٝؼ إهلٝـ١    ماىلاهلل غبشماْ٘ ٚتع
ٖصا ٖٛ َٔ  عًٝٓما؟ ، ٚأ عٓما سمان١ُٝ اهللأيػٓما ٖٓما َٔ أ عٓما غًٛمإ اهلل ٚتعماىل يعبمازٙ.ز١ٜٝٓ ٜطمسٗما اهلل غبشماْ٘ 

ٕٚ ٖـصا  ؤ، ٖٚٛ ايصٟ زبط ؾألٕ اهلل ايصٟ خًكو، ٚخًل ٖصا ايعما  ;ايهفط بمايٓعِ، ٖصا ٖٛ ْفػ٘ َٔ ايؿطى بماهلل
ُ٘ ٜهٕٛ ٖٛ ٚيٝـو   ْٚو، إٔؤ، ٖٛ ٚسسٙ ايصٟ ي٘ اؿل إٔ ًٜٞ ؾما  ع٢ً ٖصا ايٓشٛ املفكٌ ايعذٝ ايع ٞٗ  اي٤ًـ  َٚٔيـ

َٔ ُٓٛٞا اي٤ٔصٜ ُِٗ آََ َٔ ُِٜدط٢ُد َُمأت َٚ ُٛض٢ إ٢ٜي٢ ايع٥ًٝ  .ؿٝما٠، نُما ٖٛ ٚيِٝٗ يف اآلخط٠فٗٛ ٚيِٝٗ يف ٖصٙ ا (257)ايبكط٠:ايٓٗ
ٚفعـاٟل  ، ٘ إىل غـري اهلل ، فٓشٔ نُٔ ٜتذ٘ بعبمازتـ اهلل ٟٖسٔ ال ٜهٕٛ ع٢ً أغماؽ َٔ فعٓسَما ْعٛٞ سمان١ُٝ اهلل مل

، أٚ سمانُٝـ١ غـًٛمإ   إٔ تؤَٔ عمان١ُٝ غري اهلل ،، ٜعتربٖما ؾطنمافعاٟل ؾطنما بعض ايعًُما٤ َٔ ٜعتكس ٖصٙ أشنط عٓس
فإْو قس أؾـطنت   ;اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل َٔ ٖسٟع٢ً أغماؽ ، ال لتًو ؾطع١ٝ تكّٛ اهلل َٔ ٖسٟ يٝؼ ع٢ً أغماؽ٣

 قس أؾطنت بماهلل. ،بإهلو
ٔ  ْ٘ يٝؼ بماغتٛماع١ أسس غريٙ، ال ًَـو َـٔ َال٥هتـ٘ املكـطبني    أل ع يعبمازٙٗٛ ايصٟ ٜؿٚطف أْبٝما٥ـ٘   ، ٚال ْـيب َـ

، ٚإٔ ٜطغـِ اهلساٜـ١   ع يًٓـماؽ أٚ فٛٓت٘ ٜػتٛٝع إٔ ٜؿـطٚ  ، ٚال أسس َُٗما بًؼ شنماؤٙٚيٝما٥٘، ٚال أسس َٔ أاملطغًني
، اهلل ٖٛ ايصٟ خًل اإلْػمإ، ٖٚٛ ايصٟ خًل ٖصا ايعما  :، املػمي١ عُٝك١ دسٟايًٓماؽ يف ٖصٙ اؿٝما٠ بعٝسٟا عٔ اهلل
ع عًـ٢  ، ال ٜػـتٛٝع غـريٙ أبـسٟا إٔ ٜؿـطٚ    ، ٜعًِ أعُمام ايٓفؼ ايبؿط١ٜضضألٖٛ ايصٟ ٜعًِ ايػط يف ايػُٛات ٚا

 أبسٟا َُٗما نمإ. االغتكما١َٚمٛ  ،إٔ تػري اؿٝما٠ عًٝ٘ مٛ ايػعماز٠ايٓشٛ ايصٟ لهٔ 
ػني هلـسٟ اهلل، ٚ  ٜهْٛـٛا عبـماض٠ عـٔ     إمنـما نـماْٛا َـب١ً    (قًٛات اهلل عًِٝٗ)اهلل ٚهلصا تط٣ بمْ٘ ست٢ أْبٝما٤ 

، ثِ ٜكـٍٛ يـ٘: أْـت    يٝهٌُ ْبٝ٘، ٜٚكٛفٝ٘ ٜمٔت ، فًِٔ أْ٘ قس أنًُِٗ، ٚاقٛفماِٖ، ع٢ً ايطغِ َعني َِٖؿٚط
، يًٓماؽ َما تـطاٙ َٓماغـبماٟ  ع فماًْٛل أْت ٚؾٚط ;اإلْػماْٞ، يف نُمايو طس١ً فُٝما ٜتعًل عطقو ع٢ً األ١َقس بًػت امل

ٚإٕ نمإ ضسُٝمٟا،  ،ٚإٕ نمإ سطٜكماست٢ يٝؼ بماغتٛماعت٘  سطٜل عًِٝٗ.، ٚألْو ضسِٝ بِٗ ٚأْت َٛثٛم بو عًِٝٗ
ال ٜػـتٛٝع َُٗـما    ،َٔ ايٓـماؽ مجٝعـمٟا ٜػـتٛٝع    أٚ أسس ،َٔ أٚيٝما٥٘ ، أٚ أسسَٔ َال٥هت٘ ، أٚ ًَوْيب َٔ أْبٝما٥٘
 .يًٓماؽ ايتؿطٜع املػتكِٝ ع ٖٜٛؿٚط، َُٗما نمإ سطٜكمٟا إٔ نماْت ْٝت٘ سػ١ٓ

َٔ أخٛـما٤   أيػٓما ْؿهٛ -، ـٛٛضتٗما املػمي١ٚمٔ ْكسّ ٖسٟ اهلل يعبمازٙ يسق١  -بمْٓما  ٛبٌ مٔ اآلٕ أيػٓما ْؿه
مِْٗ ٜبًػٕٛ عٔ ب، ٜٚطٕٚ اٟل ًٜٓٛكٕٛ عػٔ ١ْٝٚايهٌ أٚ أنجطِٖ فع ٖٓما؟ري٠ ٚقعت ع٢ً أٜسٟ عًُما٤ َٔ ٖٓما ٚنج
٘    ): ، ٚست٢ أٚي٦و ايصٜٔ ٜكٛيٕٛهلل، ٜٚبًػٕٛ ٖسٟ ااهلل ، ثـِ ٜبشـح عـٔ    نٌ إْػمإ ًٜٓٛـل ٜٚبشـح عـٔ خمايكـ

َت ايكض١ٝ ع٢ً ٚسإمنما اًْٛكٛا َٔ ؾعٛض بمْ٘ ه  ع٢ً اإلْػمإ إٔ ٜعبس اهلل، يهٔ ٝق (س اهلل بٗماتعٖبٜاألسهماّ ايو 
، ثـِ  ٖـسٟ اهلل  بعسٚا عٔأٚ أنجطِٖ ٝأ، ػًٛط ايصٟ أز٣ إىل إبعماز ايٓماؽ، إبعماز املػًُني عٔ ٖسٟ اهللٖصا ايٓشٛ امل

 س اهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل فُٝما ؾطع هلِ.ٜطٜسٕٚ إٔ ٜكًٛا بمايٓماؽ إىل تعٗب ِٔدما٥ط٠ ع٢ً أٜسٟ ََ ْؿمت غبٌ َتعسز٠
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َُٔ َِٜدًُٝل ٜأٜفَُٔ َٕ ٜأٜفاٜل َِٜدًُٝل ال٤ ٜن ، ٜٚعًِ سضٔ لًو، ٜٚٞكٔ ىًل، ٖٛ ََٙ ََبمْ٘ ٚسَسطٕٚ ٜتصن١ (17)ايٓشٌ:َتَصن٤ُطٚ
 .ْ٘ غًٓٓٛل َٔ اؿفماظ ع٢ً َكماؿٓما، ٚست٢ ال ٜكماٍ بمٕ ٖصا ايتؿطٜع َٓماغبما َع اؿٝما٠، َٚع اإلْػمإنٝ  غٝهٛ

ٕ   املكماحل َرتاب١ٛ ايكضـ١ٝ ٖـٞ عبـماض٠ عـٔ ؾـبه١      ، ، اإلْػمإ َطتبط بٗصا ايعما ، ايعما  َـطتبط بٗـصا اإلْػـما
، ؾـبه١  األسهـماّ، َٚـٔ اإلضؾـمازات، َٚـٔ ايتٛدٝٗـمات     ٜع ْفػـ٘ ؾـبه١ َرتابٛـ١ َـٔ     ٚهلصا دما٤ ايتؿط ;َرتاب١ٛ

نًٗما ؾـبه١   ،أبسٟا. مابٗس ٖهصا جملطز ايتعٗب ،ماس ايٓماؽ بٗ، يٝؼ ٖٓماى أسهماّ ؾطع١ٝ تكٍٛ ٖهصا دما٤ يٝتعٖبرتاب١َٛ
ٛا بعٝـسٜٔ  ، ٚايهٌ يٝػَما ٖٛ عًٖٝ٘ٛ عًٝ٘ ؾبه١ َطتب١ٛ َع ايعما  ع٢ً  ٚاإلْػمإ مبما ،َطتب١ٛ َع بعضٗما بعض

 .غتدًف٘ عًٝٗماىل يإلْػمإ عٓسَما اهًٗما تتذ٘ يػما١ٜ ضمسٗما اهلل غبشماْ٘ ٚتعماب، اؿٝما٠ غبشماْ٘ ٚتعماىل عٔ اهلل
، ٚسـل  ٚسسٙ ٖٛ َٔ لًو سـل ايتؿـطٜع يٓـما    أْ٘ -ٚمٔ ْجل بماهلل غبشماْ٘ ٚتعماىل  - كٛعفٓشٔ عماد١ إىل إٔ ْ

ٍٖ َََٚٔيٓشكل أٜضمٟا  ماٚال١ٜ أَطْ َٛ َ٘ ََٜت ُ٘ اي٤ً َٔ ََٚضُغٜٛي ُٓٛٞا َٚاي٤ٔصٜ ٕٖ آََ ٘ٔ ٔسِعَب ٜفإ٢ ُِ اي٤ً ُٖ َٕ  .(56)املما٥س٠:اٞيَػمأيُبٛ
 ،ِٗ ٖساٜتو ايو ٖسٜت عبـمازى إيٝٗـما  طْما ايً، ٚبٚكايًِٗ ٚفكٓما ألٕ ْهٕٛ َٔ أٚيٝما٥و، ٚألٕ ْهٕٛ ممٔ ٜجل بو
ٌ  ايًِٗ قٌ ع٢ً قُس ٚع٢ً آٍ قُس، ٚاٖسْما ايكطاط املػتكِٝ اؾـما٥ط٠ يف ٖـصٙ اؿٝـما٠،     ، ٚأبعسْما عـٔ ايػـب

 آي٘.ع٢ً ٚق٢ً اهلل ع٢ً قُس ٚ
  ٚايػالّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنمات٘.
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 (06) (5رفة اهلل ـ نعم اهلل ـ الدرس )مع

  



 (07) (5رفة اهلل ـ نعم اهلل ـ الدرس )مع

 


